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Voor u ligt het geheel vernieuwde Diagnostisch Vademecum 2014, de zevende in de

alfabetische trefwoordenlijst,waarbij zowel op bepaling, ziekte, afkorting

reeks CLB / Sanquin Diagnostiek Vademecums vanaf 1985.

of synoniem gezocht kan worden naar informatie in het ‘Theorie’deel 		
		

We hebben deze editie wederom in boekvorm uitgebracht omdat veel klanten daar
expliciet om vroegen. Gezien de opmars van de diverse digitale informatievormen en het

272

Colofon

toenemende gebruiksgemak daarvan verwacht ik dat dit de laatste editie in boekvorm
zal zijn.
Het format van dit Diagnostisch Vademecum is sinds de eerste editie niet wezenlijk
gewijzigd, mede door het ontwerpers duo Homan en Zweegman en de vaste fotograaf
Marcuse. Naast de theorie hoofdstukken is er veel aandacht besteed aan de snelle toegankelijkheid van de verschillende bepalingen, waar verwezen wordt naar aanvraagformulier, theorie hoofdstuk én Sanquin Diagnostiek specialist, voorzien van direct
telefoon doorkiesnummer én e-mailadres.
Het uitgebreide alfabetische register verwijst niet alleen naar het gewenste bloedonderzoek maar ook naar de bijbehorende klinische vraagstukken.
De veertien theorie hoofdstukken zijn geactualiseerd door de verantwoordelijke
diagnostiek managers, die dat zorgvuldig met de meest recente wetenschappelijke
informatie hebben gedaan. Ik wil hen daarvoor hartelijk danken. De volgorde van de
hoofdstukken is veranderd en thematisch in een logischer orde geplaatst. Het laatste
hoofdstuk is nieuw: ‘Diagnostiek op maat’. Met de kennis van gespecialiseerde
diagnostiek en de ervaring in de expertrol bij verschillende projecten heeft Sanquin
Diagnostiek zich de laatste jaren blijvend ontwikkeld tot kenniscentrum voor innovatief
en toegepast onderzoek.
Sanquin Diagnostiek biedt professionals in de zorg, onderzoekers, diagnostica leveranciers
en farmaceutische bedrijven daarvoor diagnostiek op maat. In hoofdstuk 14 vindt u meer
informatie over deze nieuwe service die wij u kunnen bieden.
Ruud Smeenk heeft als eindredacteur alle teksten met een vakkundig oog inhoudelijk en
taaltechnisch weten te verfraaien.
De fotograaf heeft alle Diagnostiek afdelingen bezocht om daar inspiratie op te doen
en opname’s te maken. De beelden zijn in dezelfde stijl als de voorgaande edities.
Ik wens u veel leesplezier en intensief gebruik toe van het Sanquin Diagnostisch
Vademecum 2014!
Dr Harry Bos
Divisiedirecteur Sanquin Diagnostiek
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1
Inleiding

Transfusie problematiek

Om het risico voor de patiënt op een transfusiereactie bij een transfusie van bloedcelconcentraten en plasma te minimaliseren wordt een groot aantal voorzorgsmaatregelen
genomen, zoals: donorkeuring, onderzoek naar de aanwezigheid van door bloed overdraagbare infectieuze agentia en het (bloedgroep)compatibiliteitsonderzoek.
Het bloedgroepcompatibiliteitsonderzoek maakt een belangrijk deel uit van de preventie
van transfusiereacties. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diagnostische bepalingen
die uitgevoerd moeten worden indien er problemen zijn bij de bloedgroepbepaling of
als de uitslag van het onderzoek naar antistoffen tegen erytrocytenantigenen of van de
kruisproef met het serum van de patiënt positief is.
Transfusiereacties zijn vaak het gevolg van een immunologische reactie op voor het
immuunsysteem van de patiënt ‘vreemde’ antigenen, die aanwezig zijn op de bloedcellen
en/of plasma-eiwitten van de donor en waartegen hij/zij antistoffen heeft gevormd.
In dit hoofdstuk worden de verschillende transfusiereacties, met name die met een
immunologische oorzaak, besproken. Het laboratoriumonderzoek dat noodzakelijk is om
te komen tot een differentiële diagnose en de maatregelen die genomen moeten worden
om herhaling te voorkomen, worden hierbij eveneens aan de orde gesteld.

Compatibiliteits-

Bloedgroepbepalingen, antistofscreening en kruisproef

onderzoek

Voordat aan iemand een erytrocytentransfusie kan worden gegeven, dienen de ABObloedgroep en het Rhesus (D) (RhD) antigeen van patiënt en donor definitief bepaald te
zijn conform de geldende CBO-richtlijn Bloedtransfusie.
Bij patiënten worden deze bepalingen voornamelijk in het ziekenhuis verricht, bij donors
in eerste instantie bij Sanquin Bloedvoorziening. Naast het vaststellen van de ABO- en
RhD-bloedgroep is het van belang om vóór iedere transfusie na te gaan of er in het bloed
van de patiënt irregulaire erytrocytenantistoffen aanwezig zijn. Dit onderzoek bestaat uit:
. onderzoek naar de aanwezigheid van irregulaire erytrocytenantistoffen met behulp van
een panel testerytrocyten (erytrocyten screeningspanel) dat voldoet aan vastgestelde
eisen en waarop alle voor transfusie belangrijke erytrocytenbloedgroepantigenen homozygoot aanwezig zijn. Bij electieve operaties is het aan te bevelen om dit onderzoek enige
tijd voor de operatie te verrichten. Bij problemen is er dan genoeg tijd om met behulp
van een uitgebreid onderzoek de oorzaak van de positieve antistofscreening vast te stellen.
. controle op ABO-compatibiliteit van patiënt en donor conform de geldende CBO-richtlijn
Bloedtransfusie.
Problemen met het compatibiliteitsonderzoek
Er kunnen zich bij de bepaling van de ABO-bloedgroep, het RhD-antigeen en het
Rhesusfenotype onverwachte problemen voordoen.
Enkele oorzaken van problemen zijn:
. aanwezigheid van irregulaire antistoffen en/of autoantistoffen tegen erytrocyten
. autoagglutinatie
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. zwakke expressie van erytrocytenantigenen, bijvoorbeeld van het bloedgroep A antigeen

Transfusieadvies bij problemen met het compatibiliteitsonderzoek
Over het te volgen transfusiebeleid en over de wijze waarop het compatibiliteitsonder-

of het RhD-antigeen
. aanwezigheid van een afwijkend RhD-antigeen (RhD-variant)
. zwakke/lage titers van de natuurlijk voorkomende antistoffen anti-A en/of anti-B

zoek verricht moet worden, wordt advies gegeven. Zonodig worden compatibiliteitstesten uitgevoerd en/of wordt geholpen bij het selecteren van geschikt donorbloed.

. verworven antigenen (polyagglutinatie)
. gemengde populatie van erytrocyten met verschillende bloedgroepantigenen bijvoorSelectie donorbloed bij alloantistoffen tegen erytrocyten

beeld na transfusie, beenmergtransplantatie of bij chimerisme
. pseudo-agglutinatie, ten gevolge van verschuivingen in het eiwitspectrum of van de

Indien in het serum van de patiënt alloantistoffen tegen erytrocyten aantoonbaar zijn die
van klinisch belang zijn, moeten bij een volgende transfusie donorerytrocyten worden

aanwezigheid van macromoleculaire stoffen, zoals bijvoorbeeld dextran, in het plasma.

toegediend die negatief zijn voor het antigeen waartegen de antistof gericht is. DaarEen positief resultaat van het onderzoek naar irregulaire erytrocytenantistoffen of van de

naast zal uit het oogpunt van preventie eveneens rekening gehouden (moeten) worden

kruisproef kan onder andere worden veroorzaakt door:

met de Rh-fenotypering en K-compatibiliteit.

. irregulaire erytrocytenantistoffen
. autoantistoffen tegen erytrocyten

In de meeste gevallen zal Sanquin Bloedbank getypeerd donorbloed kunnen leveren.

. aspecifieke reacties, zoals bijvoorbeeld pseudo-agglutinatie
. antistoffen alleen reagerend in de aanwezigheid van preservatievloeistof van het

nodig heeft, dient contact opgenomen te worden met een arts van de unit Transfusie-

Indien een patiënt een erytrocytenconcentraat met een zeldzaam voorkomende typering
geneeskunde van Sanquin, om het transfusiebeleid in te richten. Zo nodig dienen
erytrocytenconcentraten vanuit de voorraad van ingevroren eenheden (Sanquin Bank of

erytrocyten-screeningspanel.

Frozen Blood, SBFB) of vanuit het buitenland geleverd te worden. Een ontdooide eenheid moet binnen 24 - 48 uur worden getransfundeerd vanwege het risico op bacteriële
contaminatie.

Diagnostiek bij problemen met het compatibiliteitsonderzoek
Om de oorzaak van problemen bij het bloedgroepcompatibiliteitsonderzoek op te sporen
kunnen de volgende onderzoeken in één van de immunohematologische diagnostiek
(IHD) laboratoria van Sanquin Diagnostiek worden verricht:
. ABO-bloedgroep, Rh-fenotype bepaling
. onderzoek naar aanwezigheid en oorzaak van auto-, pseudo- en/of polyagglutinatie
. directe antiglobulinetest
. onderzoek naar de aanwezigheid en specificiteit van irregulaire erytrocytenantistoffen

Transfusiereacties

De meeste in de kliniek waargenomen transfusiereacties zijn het gevolg van een immunologische reactie tussen bestanddelen in het donorbloed (antigenen op bloedcellen of
plasma-eiwitten) en daartegen gerichte antistoffen in het bloed van de ontvanger.
Zo kunnen bijvoorbeeld antistoffen tegen erytrocyten, leukocyten, trombocyten, immunoglobulinen, andere plasma-eiwitten en allergenen in het donorbloed een transfusiereactie

met verschillende technieken (agglutinatietest, enzymtest, indirecte antiglobulinetest)

veroorzaken. Voor de diagnostiek van transfusiereacties wordt onderzoek verricht naar

en bij verschillende temperaturen (16°C en 37°C)

antistoffen in het serum van de patiënt of het plasma van de donor tegen de bloed-

. onderzoek naar de (sub)klasse van irregulaire erytrocytenantistoffen
. onderzoek naar de temperatuursamplitude van erytrocytenantistoffen

bestanddelen die de specifieke transfusiereactie kunnen veroorzaken.

. bepaling van de aan- of afwezigheid van het antigeen op de patiëntenerytrocyten en/
of de erytrocyten van de donors, waartegen de antistoffen in het serum van de patiënt

Hemolytische transfusiereactie

gericht zijn. Indien dit serologisch niet betrouwbaar is vast te stellen, kan middels geno-

Kliniek

typering met DNA geïsoleerd uit de witte bloedcellen van de patiënt een antigeen-

Deze reactie wordt meestal veroorzaakt door antistoffen tegen erytrocyten. Dit kunnen

typering gedaan worden.
. bij aanwezigheid van irregulaire antistoffen, onderzoek ten behoeve van het uitsluiten
van (overige) klinisch belangrijke antistoffen.

zowel ‘verworven’ als ‘natuurlijk voorkomende’ antistoffen zijn. Een hemolytische transfusiereactie kan dus ook optreden bij patiënten die nooit getransfundeerd en/of zwanger
zijn geweest.
Er zijn twee vormen van de hemolytische transfusiereactie: de acute en de uitgestelde

Zonodig wordt bij de bloedgroepbepalingen en het onderzoek naar antistoffen naast de

reactie.

routinematig gebruikte technieken ook gebruik gemaakt van extra gevoelige technieken,
adsorptietechniek en technieken en reagentia die door de inzender zijn gebruikt. Afhanke-

. De acute vorm: korte tijd na aansluiten van de zak bloed kunnen koude rillingen, koorts,

lijk van de testresultaten wordt het onderzoek uitgebreid met suspensies van testerytro-

bloeddrukdaling, shock, hemoglobinurie en anurie optreden ten gevolge van intravasale

cyten met een bijzondere antigene samenstelling, zoals bijvoorbeeld bij onderzoek naar

hemolyse door complementbindende antistoffen. Bij extravasale hemolyse, meestal ten

de aanwezigheid van antistoffen tegen hoog frequente antigenen (HFA). Het onderzoek

gevolge van niet-complementbindende antistoffen kan het klinisch beeld minder ernstig

wordt ook uitgebreid indien het serum geen positieve reactie geeft met de panelerytrocyten, maar wel bijvoorbeeld met de erytrocyten van één enkele donor. In die gevallen

zijn.
. De uitgestelde vorm: deze reactie kan optreden bij patiënten die bij een voorgaande

kan er sprake zijn van alloantistoffen tegen een erytrocytenantigeen met een zeer lage

transfusie en/of zwangerschap tegen een erytrocytenantigeen zijn geïmmuniseerd, maar

frequentie (‘private antigen’).

waarbij ten tijde van de antistofscreening en/of de kruisproef de antistoffen niet meer
aantoonbaar zijn.

10

Transfusie problematiek

11
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Wanneer de patiënt getransfundeerd wordt met bloed dat het erytrocytenantigeen bevat

Diagnostiek

waartegen de antistoffen gericht zijn, zal de patiënt opnieuw antistoffen gaan aanmaken

Onderzoek naar antistoffen tegen erytrocyten

(boosterreactie), waarbij een hoge concentratie antistoffen na ongeveer 5 à 10 dagen

In geval van een koortsreactie wordt allereerst onderzoek verricht naar de aanwezigheid

bereikt wordt. De getransfundeerde donorerytrocyten worden door deze antistoffen

van erytrocytenantistoffen, al dan niet gebonden aan de donorerytrocyten. Dit onder-

alsnog massaal afgebroken.

zoek is omschreven onder diagnostiek hemolytische transfusiereactie: onderzoek naar

Deze reactie komt soms alleen tot uiting in een onverwachte en snelle daling van het Hb,

antistoffen tegen erytrocyten.

doch kan ook een heftig beloop hebben met hemoglobinurie, icterus en nierfunctiestoornissen.

Onderzoek naar antistoffen tegen lymfocyten
Middels de indirecte immunofluorescentietest met lymfocyten worden antistoffen tegen

Diagnostiek

lymfocytspecifieke en HLA-antigenen aangetoond. Voor de screening op lymfocytreactieve

Primair zal het onderzoek gericht zijn op het uitsluiten van mogelijke fouten bij het

antistoffen wordt gebruik gemaakt van twee ‘pools’ van lymfocytensuspensies; in iedere

compatibiliteitsonderzoek. Dergelijk onderzoek gebeurt meestal in het ziekenhuis. Als

‘pool’ zijn de lymfocyten van vijf willekeurige donors verwerkt. Vanzelfsprekend zijn niet

de transfusiereactie niet verklaard kan worden is verdere uitbreiding van het onderzoek

alle voorkomende HLA-antigenen in deze ‘pools’ vertegenwoordigd. Bij een positieve

noodzakelijk.

uitslag zal in het algemeen geen specificiteitsonderzoek worden verricht. Indien het
resultaat van de screeningstest negatief is, kan besloten worden om het serummonster

Onderzoek naar antistoffen tegen erytrocyten
. Herhaling bepaling ABO-bloedgroep en RhD-antigeen van de ontvanger en donor
. Directe antiglobulinetest op de erytrocyten in een bloedmonster van de patiënt, afgenomen

alsnog te onderzoeken met een ‘beads based’ (Luminex) HLA-antistof detectiemethode.
Dit onderzoek zal dan op het laboratorium HLA-diagnostiek plaatsvinden.

zo snel mogelijk na de bloedtransfusiereactie.

Onderzoek naar antistoffen tegen trombocyten

Bij het verrichten van de directe antiglobulinetest wordt met name gelet op belading van

Middels de indirecte immunofluorescentietest met trombocyten wordt het serum van

donorerytrocyten met antistoffen (gemengde celpopulatie).

de patiënt getest met een screeningspanel van getypeerde donortrombocytensuspensies

. Herhaling van de antistofscreening en kruisproef met een bloedmonster van de patiënt,
afgenomen voor en na de transfusie. De meest gevoelige technieken worden gebruikt.
. Bepaling van de bloedgroepspecificiteit van de eventueel aangetoonde antistoffen
. Verwijdering van de eventueel aan de donorerytrocyten gebonden antistoffen met

waarin alle klinisch relevante trombocytenbloedgroepen homozygoot vertegenwoordigd
zijn; de panel-trombocyten zijn al of niet behandeld met chloroquine. Door deze
behandeling worden de HLA klasse I antigenen van de trombocytenmembraan verwijderd,
waardoor differentiatie tussen antistoffen tegen HLA en tegen trombocytspecifieke

behulp van diverse elutietechnieken en bepaling van de specificiteit van deze gebonden

antigenen mogelijk is.

antistoffen.

Indien bij de screening op trombocytreactieve antistoffen een positieve reactie wordt
gevonden kan het van belang zijn de specificiteit en de immunoglobulineklasse van de

Preventie en transfusieadvies na een hemolytische transfusiereactie

antistoffen te bepalen.

Het optreden van een acute hemolytische transfusiereactie kan bijna altijd worden voorkomen wanneer de ABO-, RhD-bloedgroepbepaling, antistofscreening en/of kruisproef
lege artis worden uitgevoerd.
Een patiënt bij wie (ooit) klinisch belangrijke erytrocytenantistoffen zijn aangetoond,
moet altijd getransfundeerd worden met erytrocyten die negatief zijn voor het antigeen
waartegen de antistoffen gericht zijn.
Een zeer zorgvuldige vastlegging van eenmaal aangetoonde antistoffen binnen het
laboratoriuminformatiesysteem of de patiëntenfile, op een antistofkaart die aan de

Het onderzoek kan, indien de resultaten daar aanleiding toe geven, uitgebreid worden
met:
. indirecte ELISA met gezuiverde en vervolgens geïmmobiliseerde trombocytenglycoproteïnen (MAIPA; zie hoofdstuk 2)
. typering van de patiëntentrombocyten en zo mogelijk de donortrombocyten
. de directe immunofluorescentietest op de trombocyten van de patiënt, indien positief
gevolgd door elutie van de antistoffen.

patiënt/zwangere wordt uitgereikt en in de landelijke database TRIX (Transfusie Register
Irregulaire antistoffen en X(kruis)proefproblemen) is dan ook van het grootste belang
voor het voorkomen van uitgestelde hemolytische transfusiereacties.

‘Transfusion Related Acute Lung Injury’ (TRALI)
Kliniek
‘Transfusion Related Acute Lung Injury’ (TRALI) wordt gedefiniëerd als een acute dyspnoe

Koortsreactie

met hypoxie ten gevolge van longoedeem zonder cardiale oorzaak, optredend bin-

Kliniek

nen zes uur na toediening van een bloedproduct aan patiënten die geen pre-existent

Een koortsreactie tijdens of na een transfusie kan worden veroorzaakt door antistoffen tegen

longlijden of ‘Acute Lung Injury’ (ALI) hebben. TRALI kan in beginsel optreden bij alle

een van de verschillende bloedbestanddelen. In Nederland worden sinds 1 januari 2002

ontvangers van bloedproducten, maar meestal is sprake van andere bijkomende, patiënt-

leukocytenarme (gefiltreerde) bloedproducten toegediend. Dit maakt de rol voor antistoffen

gebonden/ziektegerelateerde factoren. Het is een ernstig ziektebeeld dat behandeling

tegen leukocyten (HLA-antistoffen of leukocytspecifieke antistoffen) als veroorzakers van

op een intensive care unit (ICU) noodzakelijk maakt. TRALI wordt als een van de meest

koortsreacties minder groot. Echter, ook antistoffen tegen antigenen op erytrocyten,

prominente oorzaken van levensbedreigende complicaties van transfusie genoemd in

trombocyten, immunoglobulinen en andere plasma-eiwitten kunnen koorts veroorzaken.

landelijke hemovigilantierapporten.
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TRALI kan het gevolg zijn van leukocytenantistoffen, aanwezig in het gegeven bloedproduct. Deze antistoffen reageren met leukocyten van de ontvanger. De hypothese is
dat agglutinatie en/of activatie van de leukocyten met name in het longvaatbed een
cascade in gang kan zetten met uiteindelijk vaatlekkage en longoedeem tot gevolg.

. De ‘monoclonal antibody immobilization of granulocyte antigens (MAIGA) assay’.
In deze glycoproteïne-specifieke antistofdetectietechniek kunnen antistoffen tegen HNA1a, 1b, 1c, 2a (4b en 5b) worden aangetoond.
. De leukocyten-agglutinatietest met leukocyten. Hiermee wordt met name gescreend op
aanwezigheid van antistoffen tegen ‘Human Neutrophil Antigen’ (HNA) 3a en 3b.

Naast allo-immunologische oorzaken van TRALI worden ook andere activatoren, zoals
bio-actieve lipiden aanwezig in cellulaire producten, cytokinen, endotoxinen of medicijnen
genoemd als mogelijke veroorzakers van TRALI.

Onderzoek naar antistoffen tegen lymfocyten bij donor(s)
. De indirecte immunofluorescentietest met lymfocyten. Hiermee kunnen antistoffen tegen
lymfocytspecifieke en HLA-antigenen aangetoond worden. Voor deze screening wordt
gebruik gemaakt van twee ‘pools’ van lymfocytensuspensies; in iedere ‘pool’ zijn de

Tabel 1 : Klinische definitie(s) van TRALI

lymfocyten van vijf willekeurige donoren verwerkt.
. De ‘beads based’ (Luminex) HLA klasse I en klasse II antistof screening/identificatie

TRALI
. geen ALI (zie onder) vóór de transfusie
. ALI tijdens transfusie of binnen 6 uur na toegediende transfusie

methoden. Dit onderzoek vindt plaats binnen het laboratorium HLA-diagnostiek.

. geen andere risicofactoren voor ALI

Indien antistoffen aantoonbaar zijn in plasma van de donor, dient met behulp van een

Antistof-antigeen compatibiliteits onderzoek
kruisproef dan wel via antigeentypering de aanwezigheid van het antigeen waartegen de

Mogelijke TRALI

antistoffen gericht zijn bij de ontvanger vastgesteld te worden.

. geen ALI vóór de transfusie
. ALI tijdens transfusie of binnen 6 uur na toegediende transfusie

Preventie en transfusieadvies bij ‘Transfusion Related Acute Lung Injury’ (TRALI)

. één of meerdere risicofactoren voor ALI aanwezig

Sinds 2007 worden voor transfusies van bloedproducten met meer dan 30ml plasma
alleen bloedproducten van mannelijke (niet getransfundeerde) donors gebruikt. Dit
betreft ‘fresh frozen plasma’s’ (FFP) en het extra plasma in trombocytenconcentraten

ALI
. acuut optreden van hypoxemie: PaO /FiO <300mm Hg en/of O -saturatie < 90%
2
2
2
zonder O2 -toediening en/of ander klinisch bewijs (vocht in de tube bijvoorbeeld)

. bilaterale long infiltraten
. geen overvulling

vervaardigd uit buffy-coats van vijf donors. Deze maatregel lijkt een daling van het aantal
TRALI-gevallen in Nederland tot gevolg te hebben (zie TRIP, www.trip.nl).
Afhankelijk van de gedetecteerde antistoffen en als een donor meerdere keren betrokken
is bij een TRALI-geval, wordt de betreffende donor uitgesloten van het doneren van alle
bloedproducten voor transfusie, danwel van het doneren van plasmarijke (>30ml plasma)
bloedproducten voor transfusie. Het plasmaproduct kan wel gebruikt worden voor de
bereiding van langhoudbare plasmaproducten (bijvoorbeeld factor VIII).

Diagnostiek

Sinds 2013 is ook gepoold, ‘solvent detergent’ (SD)-behandeld en priongereduceerd

In overleg met de behandelaar en de arts van de unit Transfusiegeneeskunde van Sanquin

plasma beschikbaar, dat onder de naam ‘Omniplasma’ gemaakt wordt van donaties van

Bloedbank wordt vastgesteld of de kliniek past bij de definitie (zie boven) van TRALI.

Nederlandse donors. Voor vergelijkbare producten wordt aangenomen dat door het

Het onderzoek bij donor en ontvanger wordt verricht op het referentielaboratorium

samenvoegen van plasma een zodanige verdunning van antistoffen die TRALI kunnen

Trombocyten/Leukocytenserologie van Sanquin Diagnostiek. De arts van de unit Trans-

veroorzaken wordt bereikt dat het risico antistof-gemedieerde TRALI minimaal is.

fusiegeneeskunde van Sanquin Bloedbank coördineert in samenspraak met de behandelaar en het referentielaboratorium het inzenden van de noodzakelijke bloedmonsters.
In geval de definitie TRALI van toepassing is, zal het plasma van de donor(s) moeten

Posttransfusionele trombocytopenische purpura (PTP)

worden onderzocht op aanwezigheid van antistoffen tegen lymfocyten, granulocyten en

Kliniek

leukocyten. Mogelijke immunologische activatoren van TRALI die in transfusieproducten

Deze reactie op transfusie van trombocytensuspensies wordt meestal gezien bij vrouwen

kunnen voorkomen zijn:

die tijdens een zwangerschap tegen een trombocytspecifiek antigeen zijn geïmmuni-

. antistoffen tegen HLA klasse I en/of klasse II
. granulocytspecifieke antistoffen gericht tegen ‘Human Neutrophil Antigens’ (HNA)
1a, 1b, 1c, 2a, 3a, 3b, 4b of 5b.

seerd.
Circa 3-10 dagen na een transfusie ontwikkelt zich een ernstige trombocytopenie. Niet
alleen donortrombocyten, maar ook trombocyten van de patiënt worden afgebroken.
Mogelijk wordt dit beeld veroorzaakt door een snelle vorming van antistoffen tegen een

Onderzoek naar antistoffen tegen granulocyt- en leukocytspecifieke antigenen in het plasma

trombocytenantigeen op de donortrombocyten (alloantistoffen), die bij de start van de

van de betreffende donor(s) met behulp van een screening/identificatie panel van getypeerde

immuunrespons gedeeltelijk ook reageren met de eigen trombocyten. Patiënten met een

granulocyten suspensies

PTP hebben sterk reactieve antistoffen tegen een van de ‘Human Platelet Antigens’ (HPA).

. De indirecte immunofluorescentietest. Hiermee worden granulocyt reactieve antistoffen

Meestal betreft het antistoffen tegen HPA-1a, gelokaliseerd op het glycoproteïnecomplex

en HLA-klasse I antistoffen aangetoond.

IIb/IIIa (CD41/CD61).
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Diagnostiek

Preventie en (transfusie) advies bij anafylactische shock

Het serologisch onderzoek richt zich met name op het aantonen van trombocytreactieve

Bij patiënten die IgA-deficiënt zijn en bij wie anti-IgA aanwezig is dient men terug-

alloantistoffen. Onderzoek naar antistoffen tegen trombocyten staat vermeld onder

houdend te zijn met het toedienen van bloedproducten en in geval van transfusie de

‘Koortsreactie, diagnostiek’.

eerste ml onder nauwgezette bewaking toe te dienen. Indien een patiënt met anti-IgA
een ernstige anafylactische reactie heeft gehad na transfusie, dienen bij een volgende

Preventie en (transfusie)advies bij Posttransfusionele Trombocytopenische Purpura (PTP)

transfusie door middel van wassen met fysiologisch zout de resterende plasma-eiwitten

PTP wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een boostering van antistofproductie bij

van de erytrocyten te worden verwijderd. Het aantal maal wassen is afhankelijk van de

een patiënt die in het verleden geïmmuniseerd is. Het voorkomen van transfusies met

effectiviteit van de wassing. Na de laatste wassing mag nog maximaal 0,5 gr/liter eiwit in

trombocyten die positief zijn voor het betreffende antigeen is geïndiceerd. Het aantal

het supernatant aanwezig zijn. Indien plasma of trombocyten getransfundeerd moeten

trombocyten in leukocyten-gedepleteerde erytrocytenconcentraten is zo laag dat dit

worden, dienen deze afkomstig te zijn van een IgA-deficiënte donor.

waarschijnlijk geen boostering van de antistofproductie geeft.
Hoge doseringen intraveneus immunoglobuline G al of niet in combinatie met plasmaferese en/of corticosteroïden kunnen in de acute fase van PTP effectief zijn.

Trombocytentransfusie bij refractaire patiënten
Bij een trombocytentransfusie wordt in het algemeen alleen rekening gehouden met
de ABO- en RhD-bloedgroep van ontvanger en donor, en wordt als standaard geen

Urticariële en andere allergische transfusiereacties
Kliniek
Jeuk, urticariële reacties, misselijkheid, soms koorts en oedemen kunnen worden veroorzaakt door antistoffen tegen immunoglobulinen en waarschijnlijk ook door antistoffen
tegen andere, met het bloedproduct toegediende, plasma-eiwitten. Ook een allergie-

kruisproef verricht. Trombocytenconcentraten kunnen op verschillende manieren bereid
worden:
. door het samenvoegen van de trombocyteneenheden, bereid uit een aantal normale
bloeddonaties
. door selectieve trombocytaferese van een donor

reactie bij toediening van allergenen in het bloedproduct kan de oorzaak zijn van de

Afhankelijk van de wijze van bereiding kan het aantal trombocyten per concentraat

reactie. Een anafylactische reactie wordt hierbij zelden gezien (zie hieronder).

variëren; het is van belang voor de beoordeling van de effectiviteit van de transfusie het
aantal getransfundeerde trombocyten te weten.

Preventie en transfusieadvies bij urticariële en andere allergische transfusiereacties

Toediening van een trombocytenconcentraat behoort te leiden tot een significante

Over het algemeen is preventief toedienen van een anti-histaminicum aan de patiënt

stijging van het trombocytenaantal in het bloed van de ontvanger die enige tijd aan-

voldoende.

houdt. Dit is echter niet altijd het geval, bijvoorbeeld bij refractairiteit.

Indien ondanks de anti-histaminicum toediening toch reacties blijven optreden is overleg

Een objectieve maat voor de effectiviteit van een trombocytentransfusie is het 1-uurs en

met de arts van de unit Transfusiegeneeskunde van Sanquin Bloedbank over verwijdering

24-uurs ‘corrected count increment’ (CCI-nawaarde), die als volgt berekend kan worden:

van (het grootste deel) van het plasma uit het erytrocytenconcentraat of trombocytenconcentraat aangewezen. Dit kan door het wegwassen van het plasma uit een erytrocytenconcentraat of door het toedienen van trombocyten in PAS in plaats van in plasma.

(x - y) x L.O.
N

Anafylactische shock na transfusie

x

= trombocytenaantal per liter na transfusie x 109

Kliniek

y

= trombocytenaantal per liter vóór transfusie x 109

Deze ernstige transfusiereactie kan optreden ten gevolge van antistoffen tegen IgA bij de

L.O.

= lichaamsoppervlak in m2

patiënt.

N

= aantal getransfundeerde trombocyten x 1011

Patiënten bij wie IgA geheel ontbreekt (zie ook hoofdstuk 7) kunnen antistoffen maken
die reageren met het IgA van iedere donor. Echter, niet alle patiënten met antistoffen

Het 1-uurs increment (gemeten tussen 10 en 70 minuten na transfusie) van kwalitatief

tegen IgA vertonen een dergelijke reactie na transfusie. De transfusiereactie na toediening

goede ABO-compatibele trombocyten behoort  7,5 te zijn. Het 24-uurs increment

van enkele ml plasma kan zeer ernstig zijn. De patiënt krijgt rode vlekken en galbulten,

(18-24 uur) behoort  4,5 te zijn.

er ontstaat al snel een shocktoestand, soms met dodelijke afloop.

Men spreekt van refractairiteit indien 1 uur na transfusie de CCI van kwalitatief goede

Bij sommige niet-IgA-deficiënte patiënten kunnen antistoffen worden gevormd tegen

ABO-compatibele trombocyten 2 maal achtereen < 7,5 is.

genetisch vastgelegde varianten van het IgA-molecuul, de Am-factoren, die de patiënt
zelf niet heeft.

Gering effect van trombocytentransfusie
De 1- en 24-uurs incrementen kunnen om de navolgende redenen lager uitvallen dan

Diagnostiek
tegen immunoglobuline A (anti-IgA). Zie voor antistoffen tegen erytrocyten onder ‘hemo-

verwacht:
. koorts
. infectie/sepsis

lytische transfusiereacties’ en voor antistoffen tegen IgA Hoofdstuk 7 van dit Vademecum.

. splenomegalie

Het onderzoek is voornamelijk gericht op het aantonen van antistoffen tegen erytrocyten en
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. diffuse intravasale stolling
. bloedingen
. alloantistoffen
. autoantistoffen
. medicijn geïnduceerde trombocytopenie.
Donorselectie bij alloantistoffen tegen trombocyten
Veel hemato-oncologische patiënten die langdurig trombocytentransfusies behoeven
vormen alloantistoffen tegen HLA klasse I antigenen en/of tegen trombocyt-specifieke
antigenen. Primair zal het transfusiebeleid bij deze patiënten erop gericht zijn om de
vorming van alloantistoffen te voorkomen door middel van het gebruik van leukocytenarme celconcentraten, zoals nu standaard gedaan wordt.
Alloantistoffen kunnen de overleving van donortrombocyten sterk verkorten.
Afhankelijk van de specificiteit van de antistoffen en het effect van deze antistoffen op
de overleving kan worden overwogen om trombocyten van geselecteerde donors toe
te dienen. Bij de aanwezigheid van autoantistoffen, waarbij trombocytentransfusies
overigens zelden geïndiceerd zijn, heeft selectie geen zin.
Indien voor trombocyt-specifieke antigenen getypeerde donors niet voorradig zijn,
kan typering van een aantal geselecteerde donors noodzakelijk zijn. Selectie van de
juiste donors en bereiding van een optimaal trombocytenconcentraat dient in nauwe
samenwerking met Sanquin Bloedbank, het regionale HLA-typeringscentrum en/of het
referentielaboratorium Trombocyten/Leukocytenserologie van Sanquin Diagnostiek
gepland te worden.
Berekening van het 1- en 24-uurs increment en uitsluiting van andere redenen voor een
slechte overleving van getransfundeerde trombocyten dienen vooraf te gaan aan het
verzoek tot donorselectie.
Methoden van selectie
Methode 1, in geval van HLA klasse I antistoffen:
Selectie van een voor HLA-A en -B antigenen compatibele donor. Hiervoor dienen
de lymfocyten van de patiënt getypeerd te worden voor de HLA-A en -B antigenen
(zie hoofdstuk 5). Door middel van computergestuurde selectie kan uit een landelijk
bestand van HLA-A en -B getypeerde donors door de bloedbank de meest passende
donor opgespoord worden. Het trombocytenconcentraat wordt daarna door een
selectieve trombocytaferese bereid uit het bloed van deze donor.
Methode 2, in geval van trombocyt-specifieke antistoffen (vaak in combinatie met HLA
klasse I antistoffen):
Selectie van een (eventueel HLA-compatibele) donor die negatief is voor het trombocytenantigeen waartegen de antistoffen in het serum van patiënt gericht zijn (dit is ook
van belang ter voorkoming van een PTP, of voor de behandeling van een neonatale
trombocytopenie veroorzaakt door moederlijke alloantistoffen, zie hoofdstuk 2). Het
trombocytenconcentraat wordt daarna door middel van een trombocytaferese bereid
uit het bloed van een geselecteerde donor.

18

Transfusie problematiek

19

Transfusie problematiek

2
Inleiding

Zwangerschapimmunisatie

Een vrouw kan tijdens de zwangerschap geïmmuniseerd worden tegen een bloedgroepantigeen dat aanwezig is op de bloedcellen van het kind, terwijl het bij haarzelf ontbreekt. De door de moeder gevormde antistoffen kunnen, wanneer ze van de IgG-klasse
zijn, de placenta passeren en binden aan de bloedcellen van de foetus. Dit kan leiden tot
bloedcelafbraak bij de foetus of bij de pasgeborene.
Alloantistoffen van de IgG-klasse aanwezig in het bloed van de moeder, die door een
andere oorzaak dan zwangerschapsimmunisatie gevormd zijn (bijvoorbeeld bloedtransfusie), en autoantistoffen tegen bloedcellen, kunnen bij de foetus ook celafbraak tot
gevolg hebben. In het geval van autoantistoffen is er meestal geen relatie tussen de
ernst van de celafbraak bij de moeder en bij het kind. De ernst van de celafbraak bij het
kind is niet alleen afhankelijk van de concentratie IgG-antistoffen bij de moeder, maar
wordt mede bepaald door de effectiviteit van deze antistoffen om bloedcelafbraak te
veroorzaken.
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:
. hemolytische ziekte van de foetus en de pasgeborene door antistoffen die gericht zijn
tegen erytrocyten en die afkomstig zijn van de moeder
. trombocytopenie van de foetus en pasgeborene door antistoffen gericht tegen trombocyten en afkomstig van de moeder
. granulocytopenie (neutropenie) van de foetus en pasgeborene door antistoffen gericht
tegen granulocyten en afkomstig van de moeder.

Hemolytische ziekte

Kliniek

van de foetus en de

De afbraak van erytrocyten van het kind door antistoffen afkomstig van moeder kan

pasgeborene

leiden tot een ernstig ziektebeeld: hemolytische ziekte van de foetus en de pasgeborene.
De voornaamste kenmerken van deze ziekte zijn:
. anemie als gevolg van versnelde afbraak van cellen van de erytroïde reeks
. erytroblastosis foetalis: door de zeer sterk verhoogde, ook extramedullaire aanmaak van
erytrocyten, zijn cellen van de erytropoietische reeks al vanaf een vroeg ontwikkelingsstadium aantoonbaar in het bloed.
. vergroting van milt en lever door extravasale bloedafbraak en extramedullaire bloedaanmaak
. hydrops foetalis (alleen in ernstige gevallen): hierbij zijn de weefsels van de pasgeborene
oedemateus, onder andere ten gevolge van de door de anemie veroorzaakte hartinsufficiëntie.
. geelzucht en bilirubinemie: de grote hoeveelheid hemoglobine die uit de erytrocyten
vrijkomt wordt omgezet in bilirubine en hoopt zich op in het bloed. Ongeconjugeerd
bilirubine kan de grote hersenkernen beschadigen hetgeen kan leiden tot ernstige
motorische stoornissen (kernicterus).
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De erytrocytenafbraak is met name klinisch relevant bij alloantistoffen gericht tegen anti-

Huidig preventieprogramma screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE),

genen van het Rh-systeem (met name anti-D, anti-c en anti-E) en Kell systeem (anti-K).

gecoördineerd door het RIVM

Om praktische redenen is het in verband met de serologische diagnostiek van belang de
verantwoordelijke antistoffen naar hun specificiteit in drie groepen te verdelen:
1 irregulaire antistoffen tegen het RhD-antigeen
2 irregulaire antistoffen tegen andere bloedgroepantigenen dan RhD
3 antistoffen tegen het A- en/of B-antigeen.

Zie schema op bladzijde 24 van dit Vademecum.
. Bloedonderzoek in het eerste trimester van de zwangerschap bij alle vrouwen
(‘12de weeks onderzoek’)
. Bloedonderzoek in week 27 van de zwangerschap bij RhD- en bij Rhc-negatieve vrouwen
. Bloedonderzoek na de geboorte

Preventie RhD-immunisatie

. Verstrekking anti-D-immunoglobuline, vóór en na de geboorte
. Indicaties voor het geven van anti-D-immunoglobuline, zie tabel 1

Afgezien van het ABO-systeem, is van alle bloedgroepen van de menselijke erytrocyt het

. Kwantificering foetomaternale transfusie.

RhD-antigeen het meest immunogeen, zodat dit antigeen bij mensen die RhD-negatief
zijn gemakkelijk tot antistofvorming leidt.

De eerste drie onderzoeken en de verstrekking van het anti-D-immunoglobuline zijn op-

Sinds 1967, met uitbreidingen in 1998, 2005 en 2011, bestaat in Nederland een landelijk

genomen in een landelijk programma gecoördineerd door het centrum voor bevolkings-

immunoprofylaxe programma met anti-D om RhD-immunisatie van RhD-negatieve

onderzoek (CvB) van het RIVM.

vrouwen tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling te voorkomen. Per 1 juli 2011
wordt de anti-D immunoprofylaxe zowel antenataal, in week 30 van de zwangerschap,
als postnataal toegediend aan vrouwen waarbij de foetale RhD-typering in week 27 van
de zwangerschap heeft aangetoond dat zij zwanger zijn van een RhD-positief kind. Per
1 januari 2013 wordt alleen in geval van een meerlingzwangerschap of als de foetale
RhD-typering geen typeringsresultaat heeft opgeleverd, een RhD-typering van het navelstrengbloed verricht om op geleide van deze uitslag het postnatale anti-D toe te dienen.
Tijdige detectie van hemolytische ziekte van de pasgeborene door irregulaire
erytrocytenantistoffen
Naast anti-RhD kunnen ook andere antistoffen van IgG-klasse die gericht zijn tegen
erytrocytenbloedgroepen het ziektebeeld van hemolytische ziekte van de foetus en
pasgeborene veroorzaken. Voorbeelden van deze antistoffen zijn: alle andere typen antiRh-antistoffen, te weten anti-RhC, -c, -E of -e; anti-K (K- of Kell-antagonisme), anti-Fy(a),
et cetera.
Om mogelijke gevallen van hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene tijdig op
te sporen wordt als onderdeel van het landelijke preventieprogramma bij alle zwangere
vrouwen vroeg in de zwangerschap prenataal onderzoek verricht naar de aanwezigheid
van irregulaire erytrocytenantistoffen. Op deze wijze kan vastgesteld worden of de foetus
risico loopt op ernstige hemolytische ziekte, zodat tijdig therapeutisch gehandeld kan
worden. Daarnaast is het voor de zwangere vrouw zelf ook van belang dat de aanwezigheid van eventuele irregulaire erytrocytenantistoffen bekend is (en geregistreerd wordt
in TRIX, het landelijke Transfusie Register Irregulaire erytrocytenantistoffen en kruisproef
problemen), zodat in geval van bloedtransfusie snel passend bloed geselecteerd kan
worden.
Sinds 1994 wordt geadviseerd om alle vrouwen in en vóór de vruchtbare leeftijd
( 45 jaar) in geval van transfusie te transfunderen met K-negatieve erytrocyten en
vrouwen bij voorkeur te typeren voor het Rhc- en RhE-antigeen om vervolgens Rhcen/of RhE-negatieve vrouwen alleen te transfunderen met respectievelijk Rhc- en/of
RhE-negatieve erytrocyten. In de richtlijn voor de bloedtransfusie opgesteld door het
kwaliteitsinstituut van de gezondheidszorg (CBO) in 2011 is vastgelegd dat vrouwen
met een leeftijd lager dan 45 jaar op geleide van hun Rh- en K-typering, voor Rhc, RhE
en K compatibele eenheden dienen te ontvangen, zodat anti-Rhc, anti-RhE en anti-K
vorming voorkomen wordt.
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Schematische weergave van preventieve en serologische handelingen te verrichten

Preventief onderzoek in het eerste trimester van de zwangerschap (Onderzoek voor de 12de week):

bij zwangeren

Meestal bij de eerste zwangerschapscontrole, in ieder geval voor de 12de week van de
zwangerschap wordt bij alle vrouwen de ABO-bloedgroep en de aan- of afwezigheid van

Tijdstip van onderzoek
Soort onderzoek
Rood = in immunohematologische diagnostieklaboratorium van
		Sanquin Diagnostiek, Amsterdam en UMCG, Groningen getest
Voor de 12de week
zwangerschap
alle zwangeren

.
.
.
.

wezigheid van irregulaire erytrocytenantistoffen. Gelijktijdig vindt onderzoek naar
hepatitis B, syfilis en HIV plaats. Dit onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd op een

Syfilis onderzoek
Hepatitis B surface antigeen
HIV-serologie
ABO-bloedgroep

. RhD- en Rhc-typering
		

het RhD- en Rhc-antigeen bepaald. Daarnaast wordt het serum gescreend op de aan-

groot aantal artsen- en ziekenhuislaboratoria. Is de vrouw RhD- of Rhc-negatief, dan
moet in de 27ste week van de zwangerschap opnieuw onderzoek worden verricht naar
15% RhD-negatief
20% Rhc-negatief		

85% RhD-positief
80% Rhc-positief		

. irregulaire erytrocytengeen IEA
wel IEA
geen IEA
wel IEA
antistoffen (IEA)
vervolg in
laboratorium
geen verder
laboratorium
		27ste week
diagnostisch
onderzoek
diagnostisch
		zwangerschap
vervolgin deze
vervolg		onderzoek
zwangerschap
zwangerschap
onderzoek
				
.
27ste week zwangerschap
Herhaling ABO-bloedgroep
RhD-negatieve zwangeren
en RhD-antigeen
. Irregulaire antistoffen,
Antistoffen positief: Immunisatie heeft plaatsgevonden
met name anti-RhD
laboratorium diagnostisch vervolgonderzoek
. Foetale RhD-typering
Antistoffen negatief: Immunisatie heeft niet plaatsgevonden
		
Toediening anti-D-immunoglobuline op geleid van de uitslag van
		
de foetale RhD-typering in de 27ste week van de zwangerschap
		
en na de geboorte
			
.
27ste week zwangerschap
Irregulaire antistoffen,
Antistoffen positief: Immunisatie heeft plaatsgevonden
Rhc-negatieve zwangeren
met name anti-Rhc antistoffen
laboratorium diagnostisch vervolgonderzoek
		
Antistoffen negatief: Immunisatie heeft niet plaatsgevonden

de aanwezigheid van respectievelijk RhD- of Rhc-antistoffen en voor de RhD-negatieve
zwangeren dient een foetale RhD-typering verricht te worden ten behoeve van de
gerichte anti-D-immunoglobuline toediening.
Indien de screening op irregulaire erytrocytenantistoffen positief is, dient de specificiteit
van deze antistoffen vastgesteld te worden op het immunohematologisch diagnostiek
laboratorium van Sanquin Diagnostiek, te Amsterdam. Voor de drie noordelijke provincies
en een deel van Overijssel wordt bij het onderzoek dat verricht wordt voor de 12de week
van de zwangerschap het antistofspecificiteitsonderzoek verricht op het laboratorium van
het universitair medisch centrum Groningen (UMCG), te Groningen. Sanquin Diagnostiek
of het UMCG geeft advies betreffende vervolg laboratorium-diagnostisch onderzoek.
Preventief onderzoek, 27ste week van de zwangerschap:
Bij RhD-negatieve en bij Rhc-negatieve zwangeren, bij wie bij eerder onderzoek in het
eerste trimester van de zwangerschap geen erytrocytenantistoffen zijn aangetoond,
wordt in de 27ste week van de zwangerschap opnieuw onderzoek verricht naar de
aanwezigheid van irregulaire erytrocytenantistoffen. Dit onderzoek wordt verricht bij het

Laboratorium diagnostisch vervolgonderzoek

immunohematologisch diagnostieklaboratorium van Sanquin Diagnostiek te Amsterdam.

Onderzoek naar aard en
Vóór de geboorte
Ná de geboorte
ernst van de immunisatie:			
Vader
Navelstrengbloed
. Eventueel antigeen. Specificiteit en titer van vrije en
typering vader
gebonden antistoffen
. Directe antiglobulinetest
Moeder
. Specificiteit en titer antistoffen
Moeder
. ADCC-test
. Specificiteit en titer antistoffen
. ADCC-test
Kind
. Eventueel antigeentypering 					
kind middels niet-invasieve
genotypering met DNA uit
maternaal plasma

Bij RhD-negatieve zwangeren dient het bloedmonster dat voor dit onderzoek nodig is,

Herhaling specificiteit/titer
antistoffen en ADCC-test,
om eventuele toename in
de ernst van de immunisatie
op te sporen
. Anti-D immunoglobuline toediening op geleide van de foetale RhD-typeringsuitslag
. RhD-antigeen navelstrengbloed: alleen bij meerlingzwangerschap of als foetale RhD typeringsuitslag
niet bekend is of geen typeringsresultaat geeft:
Indien RhD-positief:
Verstrekking anti-D-immunoglobuline; injectie bij de moeder
(zie Tabel 1 voor dosering bij meerlingzwangerschappen)
		
Indien RhD-negatief:			
Geen verstrekking anti-D-immunoglobuline
			
. Bij vermoeden van ernstige foetomaternale transfusie:
Kwantificeren van het aantal foetale erytrocyten bij de moeder
Indien meer dan 20 ml: toe te dienen dosis anti-D-immunoglobuline verhogen (zie Tabel 1)		
			
Verder onderzoek ter
preventie van immunisatie
na de geboorte

Volgende zwangerschap:

vóór toediening van anti-D-immunoglobuline (zie verder) te worden afgenomen. Bij het
27ste week onderzoek:
. worden de bepalingen van de ABO-bloedgroep en het RhD of Rhc antigeen herhaald.
. wordt het serum onderzocht op de aanwezigheid van irregulaire erytrocytenantistoffen
met een indirecte antiglobulinetest.
. wordt voor de RhD-negatieve zwangeren een foetale RhD-typering verricht met DNA
geïsoleerd uit maternaal plasma.
Antenatale en postnatale anti-RhD-immunoprofylaxe:
De antenatale en postnatale anti-RhD-immunoprofylaxe zijn erop gericht RhD-antistofvorming te voorkomen en zo een volgende zwangerschap van de vrouw te beschermen.
Immunisatie tegen het RhD-antigeen kan door foetomaternale transfusie van kleine
hoeveelheden RhD-positieve kinderlijke erytrocyten reeds vóór de geboorte plaatsvinden.
Per 1 juli 2011 wordt de anti-D immunoprofylaxe (1000 IE) zowel antenataal, in week 30
van de zwangerschap, als postnataal toegediend aan vrouwen waarbij de foetale RhDtypering in week 27 van de zwangerschap heeft aangetoond dat zij zwanger zijn van een
RhD-positief kind.
De inhoud van de ampul anti-D-immunoglobuline moet door de behandelende
verloskundige/arts in week 30 van de zwangerschap en na de geboorte binnen 48 uur
(bij voorkeur binnen 24 uur) bij de moeder intramusculair worden ingespoten om een
immunisatie tegen het RhD-antigeen te voorkomen.

In de volgende zwangerschap automatisch instroom onderzoek bij 12 weken zwangerschap
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Tabel 1: Indicaties en dosering van anti-D-immunoglobuline bij RhD-negatieve vrouwen,

Met de Kleihauertest kan het percentage foetale erytrocyten in het moederlijk bloed

zonder aantoonbare anti-RhD-antistoffen

worden bepaald. Uit dit percentage kan het aantal ml foetaal bloed in de moederlijke
circulatie berekend worden.

.
.
.
.
.
.

375 IE (75 µg) Anti-D immunoglobuline
na spontane abortus gevolgd door curettage of abortus provocatus (tot de 20ste week van de zwangerschap deze dosering)
na spontane abortus zonder instrumentatie vanaf de 10de week van de zwangerschap, en tot de 20ste
week deze dosering
na amniocentese vóór de 26ste week van de zwangerschap
na beëindiging van extra-uteriene graviditeit
bij mola hydatiforma
bij chorion-villus biopsie

1000 IE (200 µg) Anti-D-immunoglobuline
. tijdens de 30ste week van de zwangerschap van een RhD-negatieve zwangere, waarbij de foetale RhDtypering de aanwezigheid van een RhD-positief kind voorspelt of waarbij geen foetale RhD-typering
vastgesteld kan worden.
. na bevalling van een RhD-negatieve zwangere, waarbij de foetale RhD-typering de aanwezigheid van
een RhD-positief kind voorspeld heeft of op geleide van de navelstrengbloedtypering in die gevallen
waarbij de foetale RhD-typering geen typering heeft vastgesteld.
. In geval van een foetomaternale bloeding groter dan 20 ml moet naast de standaarddosis van 1000 IE
(200 µg) voor elke ml foetaal bloed boven de 20 ml, 50 IE (= 10 µg) anti-RhD immunoglobuline extra
worden toegediend.
. na uitwendige versie van stuitligging
. na amniocentese vanaf 26ste week van de zwangerschap
. na spontane abortus of abortus provocatus vanaf de 20de week van de zwangerschap
. na orgaan- of weefseltransplantatie van met name nier- of botweefsel van RhD-positieve donor
. bij navelstrengpunctie
Anti-D immunoglobuline toediening bij meerlingen
. In week 30 van de zwangerschap worden 1000 IE anti-D-immunoglobuline toegediend. Na de geboorte
wordt met navelstrengbloed de RhD-typering van de kinderen vastgesteld, bij de geboorte van twee
RhD-positieve kinderen wordt 2x1000 IE anti-D-immunoglobuline toegediend.
Bij de volgende indicaties dient de dosis op geleide van de Kleihauertest te worden vastgesteld
. na grote transplacentaire bloeding (o.a. stomp-buiktrauma)
. bloedverlies tijdens de zwangerschap
. sectio caesarea, meerlingzwangerschap met >2 kinderen, intra-uteriene vruchtdood, manuele placenta
verwijdering, na bevalling van een anemische baby
Na verkeerde bloedtransfusie met RhD-positief bloed of trombocytenconcentraat dat nog RhD-positieve
erytrocyten bevat: 100 IE (20 µg) anti-D-immunoglobuline per ml getransfundeerde erytrocyten.
Voor die gevallen waarbij een grote hoeveelheid anti-D immunoglobuline moet worden toegediend kan
in overleg met de medische afdeling van Sanquin Plasmaproducten voor een intraveneus anti-RhDimmunoglobuline preparaat worden gekozen.
Na bloedtransfusie met trombocyten van een RhD-positieve donor aan een RhD-negatieve vrouw in of
vóór de vruchtbare leeftijd: een dosis van 375 IE (75 µg) anti-D-immunoglobuline
N.B.
. Anti-D-immunoglobuline (Sanquin) is verkrijgbaar in ampullen van respectievelijk 1000 IE en 375 IE.
. Het intraveneuze preparaat is alleen in uitzonderingsgevallen via de medische afdeling van Sanquin
Plasmaproducten te verkrijgen.
. 1 µg IgG anti-D-immunoglobuline = 5 Internationale Eenheden (IE).

Als met deze test wordt aangetoond dat er meer dan 20 ml foetaal bloed in de moederlijke circulatie is gekomen, moet naast de standaard dosis van 1000 IE, extra anti-RhDimmunoglobuline worden toegediend. De totale hoeveelheid toe te dienen IE anti-RhDimmunoglobuline is gelijk aan het aantal ml foetaal bloed in moederlijke circulatie x 50 IE
of het aantal ml foetale erytrocyten in de moederlijke circulatie x 100 IE.

Diagnostiek zwangeren met anti-RhD of andere irregulaire erytrocytenantistoffen
Indien bij het prenatale onderzoek irregulaire erytrocytenantistoffen van IgG-klasse zijn
aangetoond, wordt het onderzoek uitgebreid. Het vervolgonderzoek is te verdelen in
het onderzoek vóór en na de geboorte. Indien potentieel klinisch belangrijke antistoffen gevonden worden, worden deze, bij geen bezwaar, opgenomen in een landelijk
databestand TRIX (Transfusie Register Irregulaire antistoffen en X (kruis)proefproblemen).
Bij transfusiebehoefte van moeder en/of kind rondom de bevalling of voor toekomstige
transfusies van moeder kan dit databestand geraadpleegd worden door het transfusielaboratorium zodat informatie snel beschikbaar is.
Onderzoek vóór de geboorte, indien anti-RhD of andere irregulaire erytrocytenantistoffen
in het serum van de vrouw zijn aangetoond
De verschillende vervolgonderzoeken die verricht worden indien specifieke irregulaire
erytrocytenantistoffen vastgesteld worden, zijn onder andere (zie ‘Schematische weergave van preventieve en serologische handelingen te verrichten bij zwangeren’):
. serologische karakterisering van de antistof(fen)
. ADCC-test
. bloedgroepantigeentypering van de vader
. eventueel antigeentypering van het nog ongeboren kind in het eerste trimester van de
zwangerschap op DNA-niveau. Voor RhD, C, c, E en K kan deze typering niet-invasief
verricht worden met DNA geïsoleerd uit het plasma van de moeder, voor alle overige
bloedgroepantigenen kan deze typering verricht worden met DNA geïsoleerd uit vruchtwater of chorionvlokken.
Serologische karakterisering van de antistoffen
. De specificiteitsbepaling van de aanwezige erytrocytenantistoffen. Alleen indien de antistoffen gericht zijn tegen een antigeen dat op foetale erytrocyten tot expressie komt, zijn
de antistoffen van klinisch belang voor de zwangerschap.
. Bepaling van de immunoglobuline klasse van de antistof (IgG of IgM). Alleen IgG-antistoffen kunnen de placenta passeren. Sommige antistoffen komen bijna altijd alleen als
IgM-antistof voor, bijvoorbeeld antistoffen met de anti-M specificiteit.
. Het bepalen van de titer van de antistoffen. De titer geeft de hoogste verdunning van
het moederlijke serum aan waarbij nog een positieve reactie gevonden wordt. De titer
wordt bepaald in de indirecte antiglobuline test (IAT) zonder toevoeging van hulp-

Kwantificering foetomaternale transfusie: indien er een vermoeden bestaat dat een ernstige

middelen (dus in fysiologisch zout milieu). Tevens wordt (ook in fysiologisch zout) de

foetomaternale transfusie heeft plaatsgevonden, is kwantificering hiervan geïndiceerd,

titer van de directe agglutinatie vastgesteld, omdat dit kan wijzen op de aanwezigheid

omdat met één ampul anti-RhD-immunoglobuline (= 1000 IE) het immunogene effect

van IgM-antistoffen passend bij een recente actieve vorming van antistoffen.
. Voor niet-RhD-antistoffen geldt dat een titer in de IAT in fysiologisch zout hoger of gelijk

van ten hoogste 20 ml RhD-positief bloed bij de meeste vrouwen geneutraliseerd kan
worden. Transplacentaire bloedingen van meer dan 20 ml komen in 0,3% van de

aan 16 geïnterpreteerd moet worden als een verhoogde kans op ernstige hemolytische

zwangerschappen voor.

ziekte van de foetus en pasgeborene en dat klinisch vervolgonderzoek middels echo-
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scopisch en Doppleronderzoek geïndiceerd is. Het is raadzaam in deze gevallen contact

wel bezet met moederlijke antistoffen (met RhD-antistoffen bijvoorbeeld), maar directe

op te nemen met het landelijke verwijscentrum foetale behandeling van de afdeling

hemolyse vindt niet plaats door de geblokkeerde monocyten. Echter, een uitgestelde

Verloskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden.

hemolyse kan tot drie maanden na de geboorte optreden.
3 De passage van IgG door de placenta kan, om welke reden dan ook, zeer gering geweest

ADCC-test

zijn.

Bij vrijwel ieder type irregulaire erytrocytenantistof (IgG) wordt routinematig de ADCCtest uitgevoerd, echter voor RhD-antistoffen en niet-RhD-antistoffen gelden verschillende

Bloedgroepantigeentypering partner

ADCC-waarden waarboven er een verhoogde kans is op het optreden van ernstige

Als bij een vrouw irregulaire erytrocytenantistoffen zijn aangetoond, is het noodzakelijk

hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene.

de vader voor de betreffende bloedgroep(en) te typeren, teneinde na te gaan of hij

Het voorbeeld hier beschreven betreft een RhD-immunisatie. Voor deze test worden

positief (homo- dan wel heterozygoot) of negatief is voor de betreffende bloedgroep.

met radioactief chroom gemerkte RhD-positieve donorerytrocyten geïncubeerd met het

Bij heterozygotie is bij iedere zwangerschap de kans dat het kind positief zal zijn voor

maternale serum en daardoor beladen met anti-RhD-antistoffen. Vervolgens worden

het betreffende antigeen 50%. In dat geval is het zinvol op DNA-niveau vast te stellen of

deze met IgG-beladen erytrocyten geïncubeerd met monocyten van gezonde donoren.

het kind het betreffende antigeen heeft. Of de vader heterozygoot of homozygoot RhD-

De erytrocyten binden aan de IgG-Fc-receptoren van de monocyten, hetgeen leidt tot

positief is, wordt doorgaans voorspeld op basis van het uittyperen van Rh-antigenen,

beschadiging van de erytrocyten en tot het vrijkomen van radioactiviteit. De hoeveelheid

echter het kan betrouwbaarder worden vastgesteld met DNA-onderzoek (RhD-zygotie).

vrijgekomen radioactiviteit is een maat voor de beschadiging van erytrocyten door de
maternale anti-RhD-antistoffen, c.q. voor de biologische activiteit van de antistoffen. Met

Bepaling foetale antigenen op DNA-niveau tijdens de zwangerschap

de ADCC-test kan met een grotere zekerheid dan met de titer van de anti-RhD antistoffen

Wanneer een vrouw ten gevolge van voorgaande zwangerschappen en/of bloedtrans-

de ernst van de hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene worden voorspeld.

fusies is geïmmuniseerd tegen een bloedgroepantigeen waarvoor haar partner hetero-

Voor iedere individuele casus wordt door het immunohematologische diagnostiek-

zygoot is, is het mogelijk om bij een volgende zwangerschap de typering van het nog

laboratorium van Sanquin Diagnostiek te Amsterdam bepaald hoe vaak en wanneer in de

ongeboren kind vast te stellen met DNA geïsoleerd uit plasma van de moeder (D, E, C,

zwangerschap de ADCC-test verricht moet worden. Een aanbeveling voor het verrichten

c, K) of uit materiaal verkregen van een chorionvillibiopsie of amnionpunctie (alle bloed-

van de ADCC-test wordt in iedere uitslagbrief vermeld.

groepantigenen). Indien het kind negatief is voor het betreffende antigeen waartegen
de antistoffen gericht zijn, vormen de antistoffen geen risico voor het kind.

. Voor RhD-antistoffen geldt: een ADCC-testuitslag die tot het eind van de zwangerschap
<10% blijft, geeft aan dat geen hemolyse bij het kind te verwachten is.
. Voor niet-RhD-antistoffen geldt: een ADCC-testuitslag die tot het eind van de zwanger-

Niet-invasieve foetale antigeentypering met DNA uit maternaal plasma
Vanaf een zwangerschapsduur van zo’n vijf weken is foetaal DNA in het bloedplasma

schap <10% blijft, waarbij de titer onder 16 blijft, geeft aan dat de kans op hemolyse bij

van de zwangere vrouw aanwezig. De bron van dit DNA zijn de syncytiotrofoblastcellen

het kind uiterst klein is.

van de placenta. De hoeveelheid foetaal DNA neemt toe tijdens de zwangerschap, maar

. Voor RhD- en niet-RhD-antistoffen geldt: een ADCC-testuitslag > 30% moet geïnterpre-

blijft zeer laag (tot enkele tientallen genoomequivalenten per ml plasma) en beslaat een

teerd worden als een verhoogde kans op hemolytische ziekte van de foetus en pas-

fractie tot 10% van de totale hoeveelheid DNA die uit het bloedplasma van de moeder

geborene. In deze gevallen is het geïndiceerd klinisch vervolgonderzoek middels echo-

geïsoleerd kan worden.

scopisch en Doppleronderzoek te (laten) verrichten. Het is raadzaam in deze gevallen

Voor de foetale bloedgroepantigeentyperingen wordt de bepaling voor RhD, RhC, Rhc,

contact op te nemen met het landelijke verwijscentrum foetale behandeling van de

RhE en K bij voorkeur bij een zwangerschapsduur langer dan 12 weken verricht, al is

afdeling Verloskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden.

voor de Rh-antigenen een eerdere bepaling wel mogelijk. Een HPA-1a-typering wordt

. Voor RhD-antistoffen geldt: een ADCC-testuitslag > 50% moet geïnterpreteerd worden

bij voorkeur niet vóór 17 weken zwangerschapsduur verricht. In alle gevallen wordt de

als een groot potentieel gevaar voor de foetus met grote kans op noodzaak van intra-

aanwezigheid van foetaal DNA in de testen bevestigd. Dit wordt gedaan na typering

uteriene transfusies. Geadviseerd wordt de moeder te verwijzen naar het landelijk verwijs-

van vader en moeder, met DNA geïsoleerd uit de leukocytenfractie van het bloed,

centrum foetale behandeling van de afdeling Verloskunde van het Leids Universitair

voor een set van genetische merkersystemen, om de aanwezigheid van die genetische

Medisch Centrum in Leiden, waar intra-uteriene transfusies mogelijk zijn.

merker(s) waarvoor de vader positief en de moeder negatief is vast te stellen. Indien
deze genetische merker aangetoond wordt in het DNA geïsoleerd uit het bloedplasma

Discrepanties tussen de uitslag van de ADCC-test en de ernst van de hemolyse zijn

van de zwangere vrouw, dan is bevestigd dat foetaal DNA in de test aanwezig is. Voor

mogelijk. Een hoge ADCC-uitslag en geen relevante hemolyse bij het kind kan voorkomen

de typering voor K en HPA-1a geldt dat de antigeenspecifieke PCR-test een lagere

in de volgende gevallen:

gevoeligheid heeft dan de PCR-testen voor de Rh- en de genetische controlemerkers.

1 Wanneer de vader heterozygoot is voor het RhD-antigeen (of bij ander antagonisme

Daarom wordt bij een K- en HPA-1a-typering als de PCR-test ‘antigeen negatief’ laat zien,

voor de betreffende bloedgroep) kan het kind RhD-negatief zijn; het kind zal dan geen

de test altijd herhaald bij een zwangerschapsduur van ruim 20 weken, omdat het aan-

last hebben van anti-RhD-antistoffen die de moeder heeft gevormd in een voorgaande

nemelijk is dat er bij die zwangerschapsduur voldoende foetaal DNA in het bloedplasma

zwangerschap.

van de zwangere aanwezig is.

2 De activiteit van monocyten/macrofagen van het kind kan sterk verlaagd zijn door
moederlijke monocyten-blokkerende antistoffen. De kinderlijke erytrocyten zijn dan
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Onderzoek na de geboorte, indien anti-RhD of andere irregulaire erytrocytenantistoffen

(>99,9%) zal enerzijds advies gegeven worden over het belang van de antistoffen voor

in het serum van de vrouw zijn aangetoond

het nog ongeboren kind en de monitoring van de zwangerschap. Anderzijds zullen

Bij zwangerschappen waarbij de moeder IgG-antistoffen tegen erytrocyten heeft

tijdig stappen ondernomen worden om bloed voor transfusie aan het kind of de moeder

gevormd, verdient het aanbeveling direct na de geboorte bloed van de moeder en navel-

tijdig beschikbaar te hebben indien de antistoffen van belang zijn voor transfusie. Gezien

strengbloed in te zenden. Hiermee worden de volgende bepalingen verricht:

mogelijke problemen rondom transfusie is het aangewezen zwangerschappen die

. serologische karakterisering van de antistoffen
. eventueel een ADCC-test met het serum van de vrouw

gecompliceerd zijn door het voorkomen van dit type antistoffen altijd in de tweede lijn

. bloedgroep- en Rh-fenotypering van het kind
. directe antiglobulinetest met de erytrocyten van het kind. Hiermee wordt aangetoond of

ziekte van de foetus of pasgeborene.

te begeleiden, ook al is er niet altijd een verhoogde kans op optreden van hemolytische
In sommige gevallen zullen compatibele erytrocyteneenheden alleen beschikbaar zijn
als bevroren eenheden binnen Sanquin of door Sanquin opgevraagd kunnen worden bij

de erytrocyten van het kind al dan niet met IgG-antistoffen zijn beladen.
. onderzoek naar de bloedgroepspecificiteit van de aan de erytrocyten van het kind

zusterorganisaties in het buitenland. In andere gevallen kan het geïndiceerd zijn dat de

gebonden antistoffen. De gebonden antistoffen worden met een elutietechniek van de

moeder nog tijdens de zwangerschap eenheden doneert of dat familieleden (broers en

erytrocyten afgehaald en vervolgens kan de specificiteit van de antistoffen met dit eluaat

zusters) van de moeder getypeerd worden om te zien of zij net als de moeder negatief

bepaald worden.

zijn voor het hoog frequent voorkomende antigeen en een geschikte bloeddonor zijn

. bepaling van de titer aan vrije antistoffen in het serum van het kind en de moeder.

voor transfusie aan de moeder of aan het kind.
Het is van groot belang dat allen die betrokken zijn bij transfusie aan de moeder en het

Onderzoek bij A/O-, B/O- en A/B-antagonisme (ABO-antagonisme)

kind goed geïnformeerd zijn en dat tijdig een transfusie advies bekend is. In voorkomende

Indien het serum niet positief reageert met testerytrocyten met de bloedgroep O, worden

gevallen zullen zowel het immunohematologische diagnostieklaboratorium van Sanquin

A/O-, B/O-en eventueel A/B-antagonismen (verder ABO-antagonismen genoemd) bepaald

Diagnostiek te Amsterdam, de artsen van de unit transfusiegeneeskunde van Sanquin

door in het serum van de vrouw de aanwezigheid van IgG anti-A of anti-B te onderzoeken.

Bloedvoorziening, de clinicus verantwoordelijk voor de begeleiding van de zwangerschap

Uit prospectief onderzoek is gebleken dat in 15% van de gevallen waarbij sprake is van

en het transfusielaboratorium van het ziekenhuis geïnformeerd moeten worden.

een A/O- dan wel B/O-incompatibiliteit tussen kind en moeder klinisch relevante hemolyse
(Wissel)transfusie advies bij neonaten met hemolytische ziekte van de foetus

optreedt.

en pasgeborene
Met het onderzoek van het bloed van het kind kan met zekerheid vastgesteld worden of

Conform de CBO-richtlijn bloedtransfusie uit 2011, moet voor het compatibiliteitsonder-

er sprake is van een ABO-antagonisme. Hoewel de directe antiglobulinetest vaak negatief

zoek van wisselbloed de kruisproef altijd verricht worden met serum van de moeder tot

is, zijn er meestal wel anti-A of anti-B antistoffen aantoonbaar in het eluaat gemaakt van

de neonaat de leeftijd van drie maanden heeft bereikt. Indien het kind getransfundeerd

de erytrocyten van het kind.

is met erytrocyten, trombocyten, plasma of plasmaproducten moet de kruisproef ook in

De hemolyse bij het kind is vaak van het uitgestelde type; dit komt doordat de ontwikke-

deze periode tevens uitgevoerd worden met serum van het kind.

ling van het A- of B-antigeen bij de geboorte nog niet volledig is. Naarmate de dichtheid
van het A- of B-antigeen op de erytrocyten van het kind met de leeftijd toeneemt (in
de eerste levensmaand) zal, indien de moeder agressieve antistoffen heeft gevormd, de

Foetale/neonatale

hemolyse verergeren. Meestal zal dit niet meer tot icterus leiden omdat de conjugatie-

alloimmuun trombo-

Foetale en neonatale alloimmuun trombocytopenie (FNAIT) is een trombocytenbloed-

capaciteit van de lever van het kind is toegenomen. Daarom is het noodzakelijk het

cytopenie (FNAIT)

groep-antagonisme waarbij door de moeder antistoffen van IgG-klasse tegen trombo-

Inleiding

hemoglobinegehalte van pasgeborenen van moeders met anti-A of anti-B antistoffen van

cytspecifieke antigenen worden gevormd. Deze antistoffen kunnen sterke afbraak van

IgG-klasse in de eerste twee levensmaanden regelmatig te controleren.

de trombocyten van de foetus of de pasgeborene veroorzaken, waardoor ernstige
trombocytopenie ontstaat.

Onderzoek naar aanwezigheid van antistoffen tegen erytrocytenantigenen met een lage

Foetale en neonatale alloimmuun trombocytopenie treedt op bij ongeveer 1:1500

frequentie (‘private antigen’, familie-antigeen)

random zwangerschappen. De meeste gevallen (± 75%) van FNAIT worden veroorzaakt

Indien een RhD-, een ander bloedgroepantigeen antagonisme of een ABO-antagonisme

door IgG-alloantistoffen tegen het Human Platelet Antigen (HPA)-1a antigeen, maar ook

niet de oorzaak van de hemolytische ziekte van de neonaat zijn, wordt een kruisproef

alloantistoffen van IgG-klasse tegen andere trombocytspecifieke antigenen kunnen deze

uitgevoerd met het serum van de vrouw en de erytrocyten van haar partner, om te

aandoening veroorzaken. Het immunoserologische onderzoek is gecompliceerd en dient

onderzoeken of de vrouw antistoffen van IgG-klasse heeft tegen een zeer zeldzaam

in een gespecialiseerd centrum te worden uitgevoerd.

voorkomend erytrocytenantigeen dat aanwezig is op de erytrocyten van haar partner

Naast alloantistoffen kunnen autoantistoffen tegen trombocyten (zie hoofdstuk 4) ook

(familie-antigeen, ‘private antigen’).

een trombocytopenie van de foetus en pasgeborene veroorzaken. Veelal zijn autoantistoffen van de IgG-klasse en kunnen de placenta passeren. Autoantistoffen zijn tegen

Onderzoek naar aanwezigheid van antistoffen tegen erytrocytenantigenen met een hoge

zeer algemeen voorkomende structuren (glycoproteïnen) op het trombocytenmembraan

frequentie (‘public antigen’, hoog-frequent antigeen)

gericht en zullen zich dus ook aan foetale trombocyten binden.

Indien de antistoffen gericht zijn tegen een antigeen dat een zeer hoge frequentie heeft
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Kliniek

Tabel 2: Klinisch belangrijke trombocytspecifieke allo-antigenen: nomenclatuur en frequentie

Afhankelijk van de ernst van de foetale/neonatale trombocytopenie kunnen de symptomen

in de Nederlandse populatie

variëren van geen of milde hemorrhagische diathese (petechiën, hematomen) tot meer
ernstige bloedingen (intracraniële bloeding, maag-darm bloedingen, longbloedingen et

systeem

cetera). Bij 5-10% van de onbehandelde FNAIT-gevallen komt een intracraniële bloeding
bij het kind voor, waarvan een groot percentage reeds intra-uterien, met name in het

originele

glyco-

naam

proteïne		

antigenen

orginele

antigeen

naam

frequentie

					(%)

derde trimester.
Bij trombocytopenie van de pasgeborene door autoantistoffen van de moeder treedt

HPA-1

HPA-1a

Zwa, PlA1

slechts zeer zelden een ernstige bloeding bij de foetus of neonaat op.

			HPA-1b

Zwb, PlA2

28,8

HPA-2

Kob

100
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Zw, Pl A
Ko, Sib

GPIIIa
GPIba

HPA-2a

97,9

			HPA-2b

Koa, Siba

13,2

HPA-3

Baka, Leka

81,0

Bak, Lek

GPIIb

HPA-3a

Om de diagnose neonatale trombocytopenie door moederlijke IgG-antistoffen tegen

			HPA-3b

Bakb

69,8

trombocyten te kunnen stellen, dient een uitgebreid immunoserologisch onderzoek te

HPA-4

HPA-4a

Pena, Yukb

100

worden verricht.

			HPA-4b

Penb, Yuka

0

De trombocytspecifieke antigeensystemen die bij een neonatale alloimmuun trombocyto-

HPA-5

Brb, Zavb

100

penie betrokken kunnen zijn, zijn met name HPA-1a, -1b, -3a, -5b, -15a en -15b

			HPA-5b

Bra,Zava

19,7

(zie tabel 2).

HPA-15

HPA-15a

Govb

80,5

Het serum van de moeder wordt onderzocht met een panel van getypeerde donor-

			HPA-15b

Gova

60,2

Pen, Yuk
Br, Hc, Zav
Gov

GPIIIa
GPIa
CD109

HPA-5a

trombocyten, waarin de klinisch relevante trombocytspecifieke antigenen homozygoot
vertegenwoordigd zijn, omdat sommige antistoffen in vitro niet reageren met donortrombocyten die heterozygoot positief zijn voor het antigeen.
Het serum van de moeder wordt tevens onderzocht met trombocyten van de vader,

Foetale HPA-genotypering

om antistoffen tegen een laag frequent voorkomend antigeen te kunnen aantonen.

Typering op DNA-niveau is vroeg in de zwangerschap mogelijk voor de relevante

Bovendien dient te worden uitgesloten dat een positieve kruisproef van het serum van

trombocytspecifieke antigenen, zoals HPA-1, -2, -3, -5 en 15. Dit is vooral van belang bij

de moeder met de trombocyten van de vader veroorzaakt wordt door antistoffen tegen

(volgende) zwangerschappen van een vrouw met IgG-alloantistoffen tegen een trombo-

de A- en B-bloedgroep of tegen HLA-A, -B en -C antigenen. Een hoge titer anti-A of anti-

cytspecifiek antigeen waarvoor haar partner heterozygoot is. De typering van het nog

B van IgG-klasse kan bij het kind (afhankelijk van de expressie van de A- of B-bloedgroep)

ongeboren kind kan vastgesteld worden met DNA geïsoleerd uit plasma van de moeder

ook een lichte neonatale trombocytopenie veroorzaken. In dit geval is er dan ook meestal

voor HPA-1a (na 17 weken zwangerschap) en uit materiaal verkregen van een chorionvilli-

sprake van een hemolyse op basis van een ABO-antagonisme. Aangezien de HLA-anti-

biopsie of amnionpunctie voor alle andere HPA’s.

stoffen in de placenta worden geabsorbeerd, wordt er vanuit gegaan dat deze antistoffen
geen neonatale trombocytopenie veroorzaken.

HLA-DRB3* 0101 associatie
Niet iedere HPA-1a-negatieve persoon zal na contact met HPA-1a-positieve trombocyten

Het betrouwbaar aantonen van trombocytspecifieke alloantistoffen is technisch

door transfusie of zwangerschap HPA-1a antistoffen maken. Het vormen van HPA-1a anti-

gecompliceerd, want niet elk type alloantistof kan met dezelfde methode of testcondities

stoffen is sterk gecorreleerd met de aanwezigheid van het HLA-DR52a antigeen. Typering

aangetoond worden. Bijvoorbeeld alloantistoffen tegen het HPA-5 systeem kunnen alleen

voor het HLA-DR52a antigeen (HLA-DRB3* 0101) is mogelijk binnen het laboratorium

aangetoond worden in een ELISA met geïsoleerde glycoproteïnen waarop het betreffende

HLA-Diagnostiek, maar levert niet meer dan een aanwijzing omtrent het immunisatierisico

antigeensysteem gelokaliseerd is (MAIPA-test = ‘monoclonal antibody immobilisation of

van een HPA-1a-negatieve persoon.

platelet antigens’). De glycoproteïnecomplexen waarop de antigenen gelokaliseerd zijn
(zie tabel 2) worden specifiek uit het membraan van de trombocyt geïsoleerd en daarna

Overzicht onderzoek bij trombocytopenie van de pasgeborene

geïmmobiliseerd op een vaste fase.

Bij trombocytopenie van de pasgeborene zal binnen het Trombocyten/Leukocyten

Ook autoantistoffen van IgG-klasse gericht tegen de trombocyten van de zwangere kunnen
bij het kind een trombocytopenie veroorzaken. Bij een neonatale trombocytopenie door
moederlijke autoantistoffen is in de meeste studies geen verband tussen de serologische
bevindingen bij de moeder, zoals de titer van de antistoffen of het trombocytengetal
bij de moeder, en de ernst van de trombocytopenie bij de pasgeborene gevonden. Wel
lijkt er een sterke correlatie te bestaan tussen de ernst van de trombocytopenie bij de
pasgeborene uit de zwangerschap waarbij de autoantistoffen gevonden werden en de

Referentielaboratorium van Sanquin Diagnostiek het volgende onderzoek plaatsvinden:
. kruisproef van het serum van de moeder met onbehandelde en chloroquine behandelde
trombocyten van de vader. Met chloroquine worden de HLA-antigenen van het trombocytenmembraan verwijderd.
. onderzoek naar de aanwezigheid en specificiteit van trombocytspecifieke antistoffen in
het serum van de moeder, met behulp van een panel van getypeerde donortrombocyten
in de immunofluorescentietest en de glycoproteïne immobilisatie assay (MAIPA)
. screening van het serum van de moeder op aanwezigheid van HLA-antistoffen met

pasgeborenen uit vervolgzwangerschappen.

behulp van de lymfocyten immunofluorescentietest (LIFT)
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. typering van de trombocytspecifieke antigenen van moeder en vader en kind
. bepaling van autoantistoffen op de moederlijke trombocyten, in het serum van de

. als er echter tijd is om een trombocytenconcentraat van Sanquin Bloedbank te laten
bezorgen terwijl de uitslag van het serologisch onderzoek nog niet bekend is, kan het
beste een HPA-1a- en 5b-negatief concentraat worden toegediend
. nadat de serologie uitslag bekend is kan via de arts van de unit Transfusiegeneeskunde

moeder en in het eluaat gemaakt van de moederlijke trombocyten
. bepaling van de immunoglobulineklasse van de autoantistoffen
. een trombopoietine (Tpo)-gehalte bepaling in plasma van de pasgeborene. Het plasma

van Sanquin Bloedbank een getypeerd product worden aangevraagd (HPA-1a-, 5bnegatief of voor ander HPA-antigeen negatief).

trombopoietine-gehalte kan helpen onderscheid te maken tussen een trombocytopenie
op basis van een verhoogde afbraak (zoals bij immunologische oorzaak) of een
verminderde aanmaak (zoals bij een beenmergdepressie bijvoorbeeld bij virale infecties,

Een volgende zwangerschap na de geboorte van een kind met neonatale alloimmuun

asfyxie, dysmaturiteit en congenitale amegakaryocytose).

trombocytopenie (FNAIT) moet begeleid worden door - of in overleg met - een centrum
met uitgebreide expertise op het gebied van pre- en perinatale zorg bij FNAIT.

Therapie en advies bij trombocytopenie van de pasgeborene
Behandeling van de neonatale trombocytopenie door moederlijke IgG-alloantistoffen kan

Foetale/neonatale

Kliniek

op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de ernst van de bloedingneiging en

alloimmuun

Foetale/Neonatale alloimmuun neutropenie (FNAIN) komt ongeveer bij 1 op de 2000

het trombocytengetal:

neutropenie (FNAIN)

pasgeborenen voor. Mild tot ernstig verlopende infecties leiden tot de diagnose van
een FNAIN. Vaak betreft het recidiverende infecties veroorzaakt door Gram-positieve

Post partum
. Conservatief, afhankelijk van de bloedingneiging en het trombocytengetal. Over het
algemeen normaliseert het trombocytengetal in de eerste weken tot maanden na de

bacteriën en meestal zijn de huid, de bovenste luchtwegen of het keel-, neus- en oorgebied aangedaan. De neutropenie kan onopgemerkt verlopen, maar kan daarentegen
ook aanleiding geven tot het optreden van sepsis.

geboorte.
. Toediening van intraveneus immunoglobuline G (IVIg)
. Transfusie van een trombocytenconcentraat bereid uit het bloed van een donor met

Tabel 3: Granulocytenantigenen (frequenties in Kaukasische bevolking)

trombocyten waarop het antigeen ontbreekt waartegen de trombocytspecifieke alloantiorginele naam

fenotype frequentie in %

HNA-1a

NA1

57– 62

HNA-1b

NA2

88– 89

weken in het derde trimester van de zwangerschap (eventueel in combinatie met corti-

HNA-1c

SH

5 –7

costeroïden)

HNA-1d		

81– 84

HNA-1null		

0,15

Voor een optimale behandeling ante partum dient verwezen te worden naar een daar-

HNA-2

NB1

87– 97

voor gespecialiseerd behandelcentrum, het landelijk verwijscentrum foetale behandeling

HNA-3a

5b

89– 96

van de afdeling Verloskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden.

HNA-3b		

35– 46

HNA-4a

Mart

99

HNA-5a

Ond

86– 92

stoffen gericht zijn.
Ante partum
. Intraveneus toedienen van immunoglobuline G aan de moeder gedurende een aantal

. Intra-uteriene trombocytentransfusies via cordocentese.

Welke trombocyten transfunderen?

systeem

Om, voordat er een uitslag is van het serologisch onderzoek, de neonaat zo optimaal
mogelijk te kunnen transfunderen liggen bij Sanquin Bloedbank HPA-1a- (veelal ook
HPA-5b-) negatieve trombocytenconcentraten klaar. HPA-1a-negatieve trombocyten zijn
geschikt voor circa 75% en HPA-1a- en HPA-5b-negatieve trombocyten zijn geschikt voor

De alloantistoffen die bij FNAIN aangetoond worden zijn meestal gericht tegen het HNA-

circa 90% van de FNAIT-gevallen.

1 of -2 systeem (zie Tabel 3). Een FNAIN kan al in de eerste zwangerschap optreden,

Voor de overige antigenen is een groot aantal donoren getypeerd en oproepbaar voor

echter lang niet altijd geeft een incompatibiliteit tussen neutrofiele antigenen van het

donatie. Tevens kan het immunohematologisch referentielaboratorium, als er voldoende

kind en de moeder aanleiding tot antistofvorming door de moeder.

tijd is, in samenwerking met de arts van de unit Transfusiegeneeskunde van Sanquin
Bloedbank zorgen voor typering en selectie van donoren.

FNAIN kan een passagère neonatale neutropenie veroorzaken. In verband met de herhalingskans bij eventuele volgende kinderen en voor diagnostische doeleinden is een onderzoek

Geadviseerd is:

naar een mogelijke alloimmunisatie geadviseerd.

. indien er acuut een trombocytentransfusie noodzakelijk is, zoals bij het bestaan van een
ernstige bloeding, in eerst instantie random trombocyten toe te dienen
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Diagnostiek neutropenie van de pasgeborene
Indien de diagnose neonatale neutropenie door maternale granulocyten alloantistoffen
van IgG-klasse wordt overwogen, kan hiernaar op het Trombocyten/Leukocyten Referentielaboratorium van Sanquin Diagnostiek onderzoek worden verricht. Met de indirecte
granulocyten immunofluorescentietest en de ‘monoclonal antibody immobilization of
granulocyte antigens’ (MAIGA) wordt met een panel van getypeerde donorgranulocyten
eerst gescreend op de aanwezigheid van granulocytenantistoffen en vervolgens de
specificiteit van deze antistoffen bepaald. Om HLA-antistoffen, die het onderzoek kunnen
compliceren, uit het serum van de moeder te verwijderen, zal een absorptie van het
serum van de moeder met trombocyten plaatsvinden. Een HNA-genotypering van
moeder, vader en kind wordt verricht om een HNA-incompatibiliteit vast te stellen.

Therapie en advies bij neutropenie van de pasgeborene
Over het algemeen vindt symptomatische behandeling met antibiotica plaats. Afhankelijk
van de ernst van het ziektebeeld (diepe neutropenie en ernstige infecties) kan overwogen
worden om door toediening van Granulocyte-Colony Stimulating Factor (G-CSF) de
aanmaak van neutrofiele granulocyten te stimuleren. Ook kan therapie met intraveneus
immunoglobuline overwogen worden.

36

Zwangerschapimmunisatie

37

Zwangerschapimmunisatie

3
Inleiding

Hemolytische anemieën

Een verkorting van de levensduur van de erytrocyten (hemolyse) kan een gevolg zijn van
extracellulaire of van intracellulaire factoren.

Extracellulaire oorzaken
. Autoantistoffen zie:
. Alloantistoffen zie:
		
. Geneesmiddelen zie:

hemolytische anemie door autoantistoffen
transfusiereacties, hoofdstuk 1; hemolytische ziekte van
de pasgeborene, hoofdstuk 2
versterkte celafbraak ten gevolge van geneesmiddelen,

		hoofdstuk 4

Intracellulaire oorzaken
a Membraanstoornissen, zoals:
. sferocytose en elliptocytose (zie spectrinebepaling)
. paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH).
b Enzymstoornissen, zoals:
. glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G6PD) deficiëntie
. pyruvaatkinasedeficiëntie.
c Stoornissen in de structuur en/of vorming van hemoglobine, zogenaamde hemoglobinopathieën, zoals:
. afwijkende hemoglobinevormen, bijvoorbeeld HbS bij sikkelcelanemie
. een gestoorde aanmaak van hemoglobine (alfa- en bèta-thalassemie).
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op verworven hemolytische anemieën veroorzaakt
door autoantistoffen, op paroxismale nachtelijke hemoglobinurie en op overerfbare
hemolytische anemieën met een intracellulaire oorzaak, zoals enzymdeficiënties, hemoglobinopathieën en membraanafwijkingen.
Als wordt overwogen om diagnostisch onderzoek naar hemolytische anemieën te laten
uitvoeren, is het van belang de verschijnselen van verhoogde bloedafbraak en van
compensatoir verhoogde bloedaanmaak goed vast te leggen. Indien twijfel bestaat of bij
een patiënt al dan niet van verhoogde erytrocytenafbraak sprake is, kan een bepaling van
het haptoglobinegehalte steun geven.
Om gericht diagnostisch onderzoek te kunnen doen, is een onderscheid tussen de
verworven en de aangeboren vorm van de hemolytische anemieën van groot belang.
Door vermelding van de klinische gegevens kan gerichter en efficiënter onderzoek
worden gedaan.
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Algemene

Haptoglobinegehalte

macrofagen kunnen reageren, waarbij IgG3-antistoffen veel sterker reageren dan IgG1-

hemolysebepaling

Haptoglobine is een alfa-2-globuline, dat het vrijkomende hemoglobine bij erytrocyten-

antistoffen, is de subklasse van autoantistoffen van belang voor het in-vivo effect. In vivo

afbraak bindt en hiermee een complex vormt. Een verlaagde spiegel of het ontbreken

wordt dit afbraakproces beïnvloed door corticosteroïden.

van vrij haptoglobine wijst op versterkte hemolyse. Een normaal haptoglobinegehalte

Ook de afbraak van met IgA beladen erytrocyten vindt meestal in de milt plaats, waar-

sluit echter versterkte hemolyse niet altijd uit.

schijnlijk via binding aan IgA-receptoren op macrofagen. Indien autoantistoffen van
IgA-klasse aantoonbaar zijn toont de AIHA vaak een ernstiger verloop.

Hemolytische anemie

Immuun hemolytische anemieën op basis van autoantistoffen tegen erytrocyten (AIHA)

Warmte-autoantistoffen van de IgM-klasse

door autoantistoffen

komen voor in geïsoleerde vorm en in combinatie met andere ziekten. De ziekten waarbij

Deze antistoffen zijn tot het binden van complement in staat, met als gevolg complement-

AIHA kan voorkomen zijn: autoimmuunziekten, zowel van het bloed als van andere

activatie waardoor erytrocyten in vivo kunnen worden afgebroken. Er zijn twee verschil-

organen, lymfoproliferatieve ziekten en solide tumoren. Vooral bij kinderen kan AIHA ook

lende wijzen van celafbraak mogelijk:

secundair voorkomen geassocieerd met infectieziekten.
De hemolytische anemieën door autoantistoffen kunnen worden ingedeeld op basis

Intravasale hemolyse: De complementcascade wordt volledig geactiveerd tot het

van de immunoserologische en -chemische eigenschappen van de autoantistoffen

‘membrane attack complex’ waardoor de celmembraan van de erytrocyten kapot

(zie tabel 1).

gemaakt wordt en er intravasale hemolyse plaatsvindt.
Extravasale hemolyse: De complementactivatie stopt in het stadium van C3b en de met

Tabel 1: Indeling van autoantistoffen tegen erytrocyten op basis van de immunoserologische

C3b beladen erytrocyten hechten zich aan macrofagen die een C3b-receptor hebben.

en -chemische eigenschappen

De celdestructie vindt voornamelijk plaats in de lever.
De afbraak door IgM-warmte-antistoffen is veel slechter te beïnvloeden met cortico-

groep			
type autoantistof

steroïden.

I			incomplete warmte autoantistoffen:
. IgG- en IgA-klasse
			

Bifasische hemolysinen (IgG) (Donath-Landsteiner antistoffen)

		

. IgM-klasse

Deze IgG-autoantistoffen binden uitsluitend bij lage temperatuur (lager dan 30°C) aan
erytrocyten. In vivo vindt dit alleen plaats in de aan koude blootgestelde huidvaten.

II			warmte-autoagglutininen/hemolysinen (IgM)

Bij toename van de temperatuur, bijvoorbeeld als het bloed in het gedeelte van de

III			bifasische hemolysinen (IgG)

bloedcirculatie komt met een temperatuur van 37°C, treedt complementactivatie op,

IV			koude-autoagglutininen/hemolysinen (IgM)

waardoor intravasaal hemolyse kan optreden met als eventueel gevolg hemoglobinurie

V			geneesmiddel geïnduceerde hemolytische anemie

(paroxismale koude-hemoglobinurie). In korte tijd kan een levensbedreigende hemolyse

			(zie hoofdstuk 4)

plaatsvinden. Deze antistoffen komen slechts zelden voor en worden meestal gezien bij
jonge kinderen na of tijdens virale infecties.
Koude-autoagglutininen/hemolysinen (IgM)

Deze indeling is klinisch van belang omdat er een correlatie is tussen deze eigenschappen

Deze IgM-autoantistoffen reageren optimaal bij lage temperatuur (lager dan 30°C) en

en het mechanisme van erytrocytenafbraak. Het ziektebeloop en de therapeutische

meestal niet bij 37°C. Hun activiteit in vivo wordt sterk beperkt door hun temperatuur-

mogelijkheden worden mede bepaald door het karakter van de antistof en het daarmee

gedrag. Alleen in de oppervlakkig gelegen kleine huidvaten, die aan koude zijn bloot-

samenhangende afbraakmechanisme. Ook komt het voor dat meerdere typen autoanti-

gesteld, kan de temperatuur beneden 37°C dalen en daardoor kan een reactie van de

stoffen tegelijk bij een patiënt aanwezig zijn. Dit compliceert zowel het laboratorium-

erytrocyten met de antistoffen optreden. Bij sterke afkoeling, bijvoorbeeld in de winter,

onderzoek als de behandeling van de patiënt.

is de reactie in deze huidvaten zo sterk, dat ten gevolge van agglutinatie van erytrocyten de circulatie in de huidvaten wordt geminimaliseerd. Dit kan tot acrocyanose en in
ernstige gevallen tot necrose leiden. Ook treedt dan plotselinge lysis van erytrocyten op,

Kliniek

hetgeen kan leiden tot paroxismale koude-hemoglobinurie.

Warmte-autoantistoffen van de IgG- en IgA-klasse
Warmte-autoantistoffen tegen erytrocyten van de IgG- en IgA-klasse binden meestal geen

Deze autoantistoffen komen voor in een chronische en een voorbijgaande vorm:

complement. Bij afbraak van erytrocyten door deze antistoffen spelen mechanismen die

Chronische vorm: in dit geval zijn de koude-autoagglutininen/hemolysinen monoklonale

op complementactivatie berusten daarom vrijwel geen rol. Afbraak wordt in het geval

paraproteïnen, die worden geproduceerd door één kloon van B-lymfocyten. Deze

van IgG-antistoffen bijna uitsluitend teweeggebracht door adherentie van de met IgG

proliferatie van B-lymfocyten kan maligne zijn (M. Waldenström, chronische lymfatische

beladen erytrocyten aan Fc-receptoren op macrofagen in de milt en de gevolgen daar-

leukemie) of benigne (zie ook: immunofenotypering, hoofdstuk 13). Soms worden de

van: fagocytose en cytotoxische beschadiging.

koude-agglutininen ontdekt voordat een paraproteïne met een immuno-elektroferese

Omdat van de subklassen van IgG met name IgG1 en IgG3 met Fc-receptoren op

techniek in het serum aantoonbaar is.
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Acute passagère vorm: in dit geval komen de antistoffen voor bij een infectieziekte, zijn

beladen erytrocyten laten bij hoge temperatuur gemakkelijk los, terwijl complement-

polyklonaal en verdwijnen weer als de infectie is genezen. Deze complicatie wordt vooral

factoren op de erytrocyten achterblijven. De directe antiglobulinetest met anti-

gezien bij infecties met Mycoplasma pneumoniae en bij virale infecties, zoals mononucleosis

complement is meestal positief en met anti-IgG meestal negatief omdat de IgG-anti-

infectiosa.

stoffen gemakkelijk door wassen verwijderd worden.

Bij de behandeling is het belangrijk dat de patiënt steeds in een warme omgeving blijft.

Koude-autoagglutininen/hemolysinen (IgM)

In acute situaties kan plasmaferese overwogen worden. Acute hemolyse ten gevolge

Deze antistoffen binden optimaal bij lagere temperatuur, terwijl de binding bij een

van post-infectieuze vorming van koude autoagglutininen/hemolysinen is meestal ‘self

temperatuur boven 30°C wordt verbroken. Bloed afgenomen bij kamertemperatuur

limiting’.

vertoont dan ook meestal autoagglutinatie, die verdwijnt door de erytrocyten te wassen
met een fysiologische zoutoplossing van 37°C. De IgM-antistoffen verdwijnen na deze
wassing, maar de in-vivo gebonden complementfactoren blijven aanwezig. De directe

Diagnostiek van hemolytische anemie door erytrocyten-autoantistoffen

antiglobulinetest is dan ook alleen positief met anti-complement. Om de antistoffen

De laboratoriumdiagnostiek bij hemolytische anemie is er enerzijds op gericht om de

optimaal in serum te kunnen aantonen moet het bloed worden afgenomen en gestold

aanwezigheid van (auto)antistoffen vast te stellen en te karakteriseren (specificiteit, (sub)

bij 37°C, waarna direct de scheiding tussen serum en cellen moet plaatsvinden om te

klasse, temperatuursamplitude, complementbindende capaciteit et cetera). Hierbij wordt

voorkomen dat de koude autoantistoffen binden aan de erytrocyten.

gebruik gemaakt van het verschil in serologisch gedrag tussen de verschillende autoantistoffen. Karakterisatie van de antistoffen is van belang om bij te kunnen dragen aan
kennis over de diagnostiek en de therapie van de patiënt. Anderzijds is de laboratorium-

Technieken voor het aantonen en karakteriseren van autoantistoffen tegen erytrocyten

diagnostiek erop gericht om een voor de betreffende patiënt zo passend mogelijk

Voor de immunoserologische en -chemische karakterisering van erytrocyten-autoanti-

transfusieadvies te kunnen geven.
De serologische karakteristieken van de verschillende typen autoantistoffen zijn hieronder
beschreven.
IgG- en IgA-warmte-autoantistoffen
Deze antistoffen zijn optimaal reactief bij 37°C en beladen de erytrocyten met IgG-

stoffen worden de volgende technieken gebruikt:
a Directe antiglobulinetest met:
. polyspecifiek antiglobuline serum
. klasse-specifieke antisera
. IgG-subklasse-specifieke antisera
b Elutie van aan erytrocyten gebonden antistoffen

respectievelijk IgA-antistoffen. Ook zijn in de meeste gevallen deze antistoffen in het

c Indirecte antiglobulinetest (onderzoek serum en eluaat)

serum aantoonbaar. De directe antiglobulinetest is positief met anti-IgG, respectievelijk

d Bloedgroepspecificiteitsbepaling van de antistoffen in serum en eluaat, eventueel met

anti-IgA.

absorptieonderzoek
e Egglutinatietest bij 16°C

Warmte-autoantistoffen van de IgM-klasse
Deze antistoffen zijn tot het binden van complement in staat, met als gevolg complement-

Hemolysine test
f Donath-Landsteiner test (onderzoek bifasische hemolysinen).

activatie waardoor erytrocyten in vivo worden afgebroken.
Serologisch zijn ze te verdelen in drie groepen:
. antistoffen van het directe type: deze zijn in staat bij temperaturen tussen 35°C en 40°C

a De directe antiglobulinetest (directe Coombs test)
Voor de diagnostiek van autoimmuun hemolytische anemieën is de directe antiglobuline-

normale erytrocyten te agglutineren en door complementactivatie in vitro te lyseren. Het

test van centrale betekenis. Met deze test wordt door middel van een polyspecifiek

komt slechts zeer zelden voor dat normale, niet met eiwitsplitsende enzymen behandelde

antiglobuline serum nagegaan of zich in vivo antistoffen en/of complementfactoren aan

erytrocyten direct in vitro lyseren. Is dit wel het geval, dan is de hemolyse in de patiënt

de patiëntenerytrocyten hebben gehecht.

zeer ernstig, vaak dodelijk, door hevige intravasale lysis van de erytrocyten.
. antistoffen van het indirecte type: deze antistoffen lyseren in vitro alleen met erytrocyten
die met enzymen zijn behandeld. De hemolyse in vivo is dan slechts licht tot matig
. antistoffen van het incomplete IgM-type: deze antistoffen zijn niet in staat erytrocyten te

Negatief met polyspecifiek antiglobuline serum
De diagnose hemolytische anemie door autoantistoffen is dan niet waarschijnlijk. Toch
wordt, indien de directe antiglobulinetest negatief is met polyspecifiek antiglobuline

agglutineren zonder hulpmiddelen.

serum, het onderzoek uitgebreid met specifieke antisera tegen de verschillende immuno-

In alle gevallen kunnen in vitro complementfactoren op de erytrocyten worden aan-

globuline klassen (IgG, IgA, IgM) en met specifiek anti-complement serum. De belang-

getoond. De directe antiglobulinetest is dan ook positief met anti-complement.

rijkste reden hiervoor is dat het polyspecifiek antiglobuline serum geen anti-IgA bevat.
Bovendien wordt door middel van elutie van eventueel aan erytrocyten gebonden anti-

Bifasische hemolysinen (IgG) (Donath-Landsteiner antistoffen)

stoffen verder onderzoek verricht naar de aanwezigheid van autoantistoffen.

In vitro binden de antistoffen optimaal bij lage temperatuur (0°C-16°C) en wordt

Door elutie worden eventueel gebonden antistoffen geconcentreerd en kunnen dan

complement geactiveerd bij 37°C. Deze twee stadia zijn ook nodig om in vitro een lysis-

soms toch in het eluaat worden aangetoond.

reactie te krijgen (Donath-Landsteiner test). De IgG-antistoffen van niet-gelyseerde,
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Positief met polyspecifiek antiglobuline serum ten gevolge van autoantistoffen

bloedgroepspecificiteit bepaald. Omdat vaak autoantistoffen die met alle panelcellen

Immunoglobulinen en/of complementfactoren zijn aan de erytrocyten gebonden, met

reageren – dus zonder bloedgroepspecificiteit – voorkomen naast alloantistoffen met een

klasse-specifieke antisera wordt nagegaan of IgG, IgA, IgM en/of complementfactoren

bloedgroepspecificiteit, zijn absorpties met geselecteerde donorerytrocyten noodzakelijk

gebonden zijn aan de patiëntenerytrocyten. Soms wordt alleen een positieve reactie

om de eventuele aanwezigheid van de laatste aan te tonen. Bovendien wordt de

gevonden met anti-complement serum. Dit wijst op de aanwezigheid van complement-

aanwezigheid van complementbindende alloantistoffen uitgesloten met een indirecte

factoren op de patiëntenerytrocyten. Dit kan vóórkomen bij warmte-autoagglutininen/

antiglobulinetest met anti-complement reagens.

hemolysinen, koude-autoagglutininen/hemolysinen of bifasische hemolysinen. Soms

In sommige gevallen is het geïndiceerd de patiënt te typeren voor bloedgroepantigenen,

zijn echter bij een positieve directe antiglobulinetest met anti-complement in het serum

zo nodig op DNA-niveau, om vast te stellen welke alloantistoffen de patiënt potentieel

geen autoantistoffen aantoonbaar. In dat geval kan serologisch de diagnose autoimmuun

kan maken.

hemolytische anemie niet zonder meer bevestigd worden. De aanwezigheid van complement op de erytrocyten kan het gevolg zijn van immuuncomplexen in het bloed van de

e Hemolyse-/agglutinatietest

patiënt. De overlevingsduur van de erytrocyten is in die gevallen veelal normaal. Indien

Indien de directe antiglobulinetest alleen positief is met anti-complement serum, kan het

antistoffen tegen een geneesmiddel tezamen met het geneesmiddel verantwoordelijk zijn

serum van de patiënt onderzocht worden in de hemolysetest en de agglutinatietest bij

voor de complementbinding kan een acute ernstige hemolyse ontstaan (zie hoofdstuk 4).

16°C en 37°C op de aanwezigheid van respectievelijk koude-autoagglutininen/hemolysinen of warmte-autoagglutinen/hemolysinen. Om de directe antiglobulinetest bij de

Positief met polyspecifiek antiglobuline serum ten gevolge van alloantistoffen

aanwezigheid van koude-agglutininen te kunnen verrichten, moeten de patiëntenerytro-

Een positieve directe antiglobulinetest is niet altijd het gevolg van autoantistoffen en/of

cyten van tevoren met fysiologisch zout van 37°C worden gewassen.

gebonden complementfactoren. Als namelijk bij de patiënt IgG-alloantistoffen aanwezig
zijn die bij het compatibiliteitsonderzoek niet werden herkend, of die pas aantoonbaar

f Donath-Landsteiner test

zijn na de transfusie (zie: uitgestelde hemolytische transfusiereactie, hoofdstuk 1), zullen

Om een patiëntenserum te onderzoeken op de aanwezigheid van bifasische hemolysinen

getransfundeerde donorerytrocyten met deze alloantistoffen worden beladen. Hierdoor

wordt de Donath-Landsteiner test uitgevoerd. Deze antistoffen worden aangetoond door

kan de directe antiglobulinetest partieel positief zijn. Met een elutieonderzoek worden

incubatie van donorerytrocyten bij 0°C met patiëntenserum, gevolgd door een incubatie

dan antistoffen aangetoond tegen een antigeen waarvoor de patiënt zelf negatief is.

bij 37°C met toevoeging van vers menselijk complement, omdat complementactivatie
optimaal bij 37°C plaatsvindt.

Directe antiglobulinetest met anti-IgG-subklassen sera
Als de directe antiglobulinetest positief is met anti-IgG serum, kan met antisera specifiek
voor de IgG-subklassen (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) worden bepaald tot welke subklasse(n)

Technieken voor het aantonen/uitsluiten van alloantistoffen in aanwezigheid van

de autoantistoffen behoren (zie ook afbraakmechanismen bij IgG-autoantistoffen).

panreactieve autoantistoffen
Absorptie-onderzoek

b Elutie van de antistoffen

Als een patiënt met een autoimmuun hemolytische anemie moet worden getransfun-

De antistoffen die gebonden zijn aan de patiëntenerytrocyten kunnen, met behulp van

deerd en de autoantistoffen reageren met alle panelcellen, moet het serum van de

onder andere zuur of ether, van de patiëntenerytrocyten worden afgehaald. Dit elutie-

patiënt worden geabsorbeerd met donorerytrocyten met verschillend fenotype om na te

onderzoek is van belang in verband met de bloedgroepspecificiteitsbepaling van de aan

gaan of ook alloantistoffen met een bloedgroepspecificiteit aanwezig zijn. Dit ingewikkelde

de patiëntenerytrocyten (of eventueel getransfundeerde donorerytrocyten) gebonden

onderzoek is tijdrovend. Indien klinisch belangrijke alloantistoffen zijn aangetoond, zal

antistoffen. Soms is het elutieonderzoek positief terwijl de directe antiglobulinetest

altijd bloed getransfundeerd moeten worden dat negatief is voor het antigeen waartegen

negatief is. In dergelijke gevallen kan er toch sprake zijn van een autoimmuun hemo-

de alloantistoffen zijn gericht. Door de aanwezigheid van de autoantistoffen zal de kruis-

lytische anemie.

proef toch positief blijven en de overleving van de donorerytrocyten toch verkort zijn.

c Indirecte antiglobulinetest met polyspecifiek antiglobulineserum

Uitsluiten van aanwezigheid van complement-bindende alloantistoffen

De indirecte antiglobulinetest met het serum van de patiënt en een panel van donor-

Met behulp van een twee-staps indirecte antiglobulinetest met anti-complement reagens

erytrocyten wordt gedaan om vast te stellen of er vrij circulerende warmte-autoantistoffen

kan de aanwezigheid van klinisch belangrijke, complement-bindende alloantistoffen

in het serum aantoonbaar zijn. Bij veel patiënten met een positieve directe antiglobuline-

worden uitgesloten.

test door IgG-warmte-autoantistoffen is ook de indirecte antiglobulinetest met anti-IgG

Complement-bindende alloantistoffen zijn klinisch van groot belang omdat zij intravascu-

reagens positief. Bij patiënten bij wie de positieve directe antiglobulinetest veroorzaakt

laire hemolyse veroorzaken na transfusie met incompatibele donorerytrocyten.

wordt door geneesmiddelgebruik zijn vrije antistoffen veelal alleen aantoonbaar in de
indirecte antiglobulinetest in aanwezigheid van het geneesmiddel (zie hoofdstuk 4).

Autoantistoffen met bloedgroepspecificiteit
Als van autoantistoffen een bloedgroepspecificiteit is vastgesteld, kan de aanwezigheid

d Specificiteitsbepaling van de antistoffen

van alloantistoffen worden uitgesloten met erytrocytensuspensies die negatief zijn voor

Van de antistoffen die met behulp van elutie van de patiëntenerytrocyten worden

het betreffende antigeen. In het geval van een hoge titer vrij circulerende specifieke auto-

afgehaald en van de antistoffen in het serum (indien aantoonbaar) wordt de eventuele

antistoffen, gekoppeld aan klinisch zeer ernstige hemolyse, kan een donor geselecteerd
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worden die negatief is voor het betreffende bloedgroepantigeen. Hierbij moet soms

Hereditaire sferocytose

afgeweken worden van de algemene regel Rh-fenotype- en K-negatief donorbloed te

Kliniek

selecteren.

Bij een familiaire anemie, gekenmerkt door geelzucht bij de pasgeborene, miltvergroting
en soms al galstenen op jonge leeftijd, kan er sprake zijn van hereditaire sferocytose. Het

Complement-gemedieerde afbraak

is een relatief vaak voorkomend (1:2000) erytrocytair membraandefect. De ziekte kan

Indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat er een intravasale en complement-gemedieerde

worden veroorzaakt door defecten in verschillende membraangeassocieerde eiwitten.

erytrocytenafbraak is (daling complementspiegels), is toediening van complementfactoren

Kleine stukjes membraan gaan verloren, waardoor de verhouding tussen het celoppervlak

met een transfusieproduct (plasma) gecontraïndiceerd.

en de inhoud van de cel kleiner wordt. Er ontstaan licht microcytaire, hyperchrome,
bolvormige cellen die lang niet altijd als zodanig kunnen worden herkend in een bloeduitstrijkje. De osmotische resistentie van de erytrocyten is bij hereditaire sferocytose vaak,

Transfusieadvies

maar niet in alle gevallen, verlaagd. Zeker bij jonge kinderen geldt de osmotische

Transfusie van erytrocyten bij patiënten met een autoimmuun hemolytische anemie

resistentietest als onbetrouwbaar. Specifieker voor de diagnose van hereditaire sfero-

dient uitsluitend op klinische indicatie te gebeuren. Bekend is dat bij patiënten met een

cytose is de bepaling van de hoeveelheid spectrine per erytrocyt. Bij ongeveer tweederde

AIHA de incidentie van het voorkomen van klinisch relevante alloantistoffen hoger is dan

van de hereditaire sferocytose patiënten wordt een verlaagd gehalte van deze membraan-

in de gemiddelde populatie. Gezien het risico op hemolytische transfusiereacties door

structuurcomponent gevonden. Kort na de geboorte kan een eventueel tekort aan

alloantistoffen is serologisch onderzoek naar de aanwezigheid van alloantistoffen dan ook

spectrine worden gemaskeerd door de bijdrage van macrocyten. Deze grote erytrocyten

noodzakelijk. Dit onderzoek is vaak tijdrovend en met de planning van de transfusie dient

met meer spectrine verdwijnen na enkele weken uit de circulatie. Drie maanden na de

hiermee rekening te worden gehouden. In geval er alleen een beperkte tijd beschikbaar

geboorte is de spectrinebepaling betrouwbaar als diagnostische bepaling voor hereditaire

is kan de fenotypering van de patiënt (indien bekend of op korte termijn vast te stellen)

sferocytose.

hulp bieden bij het onmiddellijk selecteren van zo compatibel mogelijke donorerytro-

Omdat band 3 eiwit, een membraaneiwit verbonden met het spectrinenetwerk direct

cyten in spoedeisende situaties. In samenspraak met de aanvrager kan op basis van de

gelegen onder het erytrocytaire plasmamembraan, bij sferocytose meestal minder

beschikbare tijd en de complexiteit van het serologisch onderzoek een advies op maat

aantoonbaar is op het oppervlak van de rode cellen met de fluorescerende stof eosine 5’

gegeven worden.

malaimide, kan flowcytometrische bepaling van deze kleurstof ook worden gebruikt voor
diagnostiek van deze afwijking.
Omdat niet in alle gevallen een membraandefect van rode cellen leidt tot een veranderde

Hemolytische anemie

Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie PNH

hoeveelheid spectrine of band 3 expressie, is er ook een scheiding en kwantificering

door intracellulaire

Kliniek

mogelijk van alle membraangeassocieerde eiwitten via gel elektroforese. Deze laatste

oorzaken

Bij iedere chronische hemolytische anemie waarvoor geen goede oorzaak gevonden is,

techniek is minder gevoelig, maar kan de meer zeldzame en ernstige vormen van sfero-

dient de diagnose PNH overwogen te worden. Anders dan de naam suggereert, presen-

cytose helpen oplossen en is eveneens bruikbaar voor het aantonen van congenitale

teert de patiënt zich meestal niet met episoden van nachtelijke hemoglobinurie.

dyserytropoëse type II (CDA II) en voor het uitsluiten van South East Asian Ovalocytosis

Deze ziekte wordt gekenmerkt door een storing in de expressie van de zogenaamde

(SAO).

fosfo-inositol (PI) verankerde eiwitten. Bij patiënten met PNH zijn deze eiwitten afwezig
in een klonale subpopulatie van erytrocyten, granulocyten, monocyten en meestal ook

Diagnostiek

trombocyten. Op erytrocyten zijn dit eiwitten die samen met andere eiwitten de cel

Bepaling van erytrocytair spectrine

beschermen tegen complementlysis. Door deze deficiëntie ontstaat een hemolytische

Verdunde erytrocytenlysaten aangebracht op een nitro-cellulose membraan worden

anemie. Bij verdenking van PNH dient voor definitieve bevestiging of uitsluiting van

geïncubeerd met 125I-gelabeled anti-spectrine. De gebonden radioactiviteit is recht

de diagnose en ter bepaling van de ratio aangedane versus niet-aangedane cellen, de

evenredig met het aantal op de membraan gebrachte erytrocyten. Uitslagen worden

expressie van PI-gebonden eiwitten op granulocyten en eventueel op monocyten en

uitgedrukt als percentage van de waarde bepaald met erytrocytenlysaat van een gezonde

erytrocyten bepaald te worden. In het beloop van een aplastische anemie kan een PNH

donor. Waarden lager dan 85 procent zijn kenmerkend voor hereditaire sferocytose.

ontstaan; dit is al in een vroeg stadium aan te tonen op de granulocyten.

Bij erytrocytaire enzymdeficiënties en bij hemoglobinopathieën wordt het erytrocytair
spectrine niet verlaagd gevonden. De uitslag wordt gecorreleerd aan erytrocytaire

Diagnostiek

parameters als populatiebreedte, volume en hemoglobineconcentratie in de cel en indien

Expressie van PI-verankerde membraaneiwitten op granulocyten

mogelijk ook aan de zure-glycerol lysistest.

Met monoklonale antistoffen die gericht zijn tegen PI-verankerde eiwitten van granulocyten (CD16, CD24, CD66b en CD59) en tegen het PI-anker zelf wordt de expressie van

Zure-glycerol lysis test (AGLT)

deze antigenen bepaald in de immunofluorescentietest. De binding van de monoklonale

Hierbij wordt turbidimetrisch de lysistijd van erytrocyten in een hypotoon milieu in

antistoffen wordt met behulp van flowcytometrie gekwantificeerd. Met deze bepaling

aanwezigheid van glycerol bepaald. Bij hereditaire sferocytose wordt een sterk verkorte

kan exact het percentage van de bij het ziekteproces betrokken granulocyten bepaald

lysistijd onder deze condities gevonden.

worden. Deze test is specifiek voor PNH.
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Tabel 2: Gecontraïndiceerde (genees)middelen bij alle vormen van G6PD-deficiëntie

Bepaling van band 3 expressie op erytrocyten
Door middel van eosine 5’ malaimide worden band 3, Rhesus en Rhesus-geassocieerde
eiwitten op het oppervlak van rode cellen fluorescent gemerkt. Bij een slechte associatie

Dapson

Sulfacetamide			

met het spectrinenetwerk, zoals voorkomt bij hereditaire sferocytose, wordt een verlaagde

Fenazopyridine

Succimer (dimercaptobarnsteenzuur)

binding van deze kleurstof gevonden.

Glibenclamide

Sulfanilamide1

Methyleenblauw

Sulfapyridine1

Scheiding van membraan geassocieerde eiwitten

Nitrofurantoïne

Tolonium1

De membraanfractie met daaraan gebonden (cytoskelet)eiwitten wordt uit een erytro-

Primaquine

Tuinbonen3

cytenlysaat geprecipiteerd. De eiwitten worden door middel van gel elektroforese

Rasburicase

Lawsone (Henna)4

2

gescheiden (PAGE), gekleurd en densitometrisch gekwantificeerd.
1

Niet in Nederland in de handel.

2

Hoewel geen geneesmiddel, moet men voorzichtig zijn met het gebruik van methyleen-

Enzymstoornissen
Genetisch bepaalde enzymafwijkingen in de rode cel kunnen aanleiding geven tot hemo-

blauw bij onderzoek naar de doorgankelijkheid van eileiders tijdens laparoscopie.
3

lytische anemie, hetzij chronisch hetzij acuut. Veruit de meest voorkomende hiervan is
de glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD) deficiëntie. Verder komt ook pyruvaatkinase

Consumptie van tuinbonen kan bij sommige vormen van G6PD-deficiëntie ernstige
hemolyse veroorzaken.

4

Henna huidversieringen en haarkleurmiddel.

deficiëntie geregeld voor en sporadisch worden ook andere enzymdeficiënties gevonden
die tot verkorting van de levensduur van de erytrocyten kunnen leiden.
Tabel 3: Middelen die waarschijnlijk veilig gegeven kunnen worden in therapeutische dosering
G6PD-deficiëntie

aan G6PD-deficiënte personen zonder chronische niet-sferocytaire hemolytische anemie

Kliniek
G6PD-deficiëntie komt in verschillende vormen voor. In ons land zijn het Mediterrane

Acetylsalicylzuur		 Levodopa

type en het A(-) type de meest voorkomende. Het Mediterrane type G6PD-deficiëntie

Aminobenzoëzuur1		

komt vooral voor bij mensen (oorspronkelijk) afkomstig uit landen rond de Middellandse

Ascorbinezuur			Probenecide1

Zee, het A(-) type bij de negroïde bevolking. Ook bij mensen afkomstig uit het Verre

Chlooramfenicol		 Procaïnamide

Oosten komt regelmatig G6PD-deficiëntie voor. Geen van bovengenoemde vormen

Chloroquine			Proguanil

leidt tot chronische hemolytische anemie; wel kan hemolyse geïnduceerd worden door

Colchicine			Pyrimethamine

diverse farmaca, door infecties en door acidose. Bij het Mediterrane type kan bovendien

Co-trimoxazol			Sulfadiazine1

een hemolytische crisis geïnduceerd worden door het eten van tuinbonen (favisme).

Difenhydramine		 Sulfafurazol1

In de neonatale periode kan icterus voorkomen.

Fenacetine1			Sulfaguanidine1

Veel zeldzamer zijn vormen van G6PD-deficiëntie die wel gepaard gaan met chronische

Fenylbutazon			Sulfamethoxazol1

hemolyse. Deze ernstige vormen kunnen voorkomen in de gehele populatie. Diagnose

Fenytoïne			Tiaprofeenzuur

van G6PD-deficiëntie is belangrijk bij pasgeborenen om ernstige geelzucht te kunnen

Fytomenadion			Trimethoprim

duiden en in het algemeen om hemolytische crises door tuinbonen of geneesmiddel-

Isoniazide			Tripelennamide

gebruik te voorkomen.

Kinine			Trihexyfenidyl

Tabel 2 geeft een lijst met geneesmiddelen die vermeden moeten worden bij alle vormen

1

Paracetamol

Niet in Nederland in de handel.

van G6PD-deficiëntie. Tabel 3 geeft een lijst met middelen die in therapeutische dosering

Voor een actuele lijst wordt verwezen naar het boek Commentaren Medicatiebewaking

waarschijnlijk veilig gegeven kunnen worden aan G6PD-deficiënte personen zonder

Hoofdstuk 041 (Health Base).

chronische niet-sferocytaire anemie.
Diagnostiek
In een bloeduitstrijkje worden morfologisch alleen afwijkingen gezien als de cellen met
oxiderende reagentia zoals acetylfenylhydrazine zijn behandeld. In G6PD-deficiënte
cellen worden dan vaak zogenaamde ‘Heinz bodies’ gezien: neerslagen van gedenatureerd
eiwit. Voor de diagnose is de directe biochemische bepaling van de G6PD-activiteit
betrouwbaarder. In het laboratorium bloedcelchemie van divisie Diagnostiek wordt dit
met een spectrofotometrische methode gedaan. Tevens wordt altijd een tweede enzym
gemeten om te kunnen corrigeren voor de aanwezigheid van jonge rode cellen (reticulocyten) in de circulatie.
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Jonge cellen hebben altijd hogere enzymactiviteiten dan oudere cellen en kunnen een

Andere enzymdeficiënties

enzymdeficiëntie daardoor versluieren. In feite wordt dus de verhouding bepaald tussen

Andere enzymdeficiënties die hemolytische anemie veroorzaken zijn zeer zeldzaam.

de activiteit van G6PD en die van een ander enzym (glutathionreductase of pyruvaat-

Hiertoe behoren deficiënties van glucosefosfaatisomerase, pyrimidine-5'-nucleotidase,

kinase). Aangezien het G6PD-gen op het X-chromosoom is gelegen, uit een deficiëntie

triosefosfaatisomerase, hexokinase, aldolase, difosfoglyceraatmutase en de glutathion-

zich bij mannen door een zeer geringe enzymactiviteit in de rode bloedcellen of het

synthetiserende enzymen.

totaal ontbreken daarvan. Vrouwen kunnen heterozygoot (draagster) voor deze afwijking

Van deze enzymen komen deficiënties van de eerste twee het meeste voor. Na telefonisch

zijn, met G6PD-activiteiten van vrijwel normaal tot praktisch nul. Het vaststellen van

overleg kan een deel van de andere erytrocytaire enzymen door divisie Diagnostiek

heterozygotie is belangrijk omdat de bij deze vrouwen voorkomende subpopulatie

worden bepaald, en anders kunnen wij doorverwijzen naar centra in Europa waar dat

G6PD-deficiënte erytrocyten tijdens stress kunnen lyseren, waardoor ook een hemo-

misschien mogelijk is. Hoewel gesuggereerd is dat ook glutathionperoxidase aanleiding

lytische crisis ontstaat. Minstens zo belangrijk is het om draagsterschap vast te stellen bij

kan geven tot hemolytische anemie, heeft het werk van Beutler duidelijk gemaakt dat dit

zwangeren, zodat een bij de pasgeborene optredende geelzucht in het licht van deze

vrijwel altijd onjuist is.

kennis kan worden behandeld. Diagnose van draagsterschap op basis van G6PD-activiteit
is moeilijk vanwege de grote spreiding in de enzymactiviteit bij heterozygoten. Een hogere
gevoeligheid voor het bepalen van het al of niet voorkomen van draagsterschap voor
G6PD-deficiëntie kan worden verkregen met behulp van de zogenaamde ‘chroominhibitie
test’. Hiervoor wordt bloed opgevangen in door divisie Diagnostiek toegezonden buizen
met natriumchromaat. In normale cellen zorgt G6PD voor een hoog gehalte aan NADPH;
hierdoor worden vele eiwitten, waaronder glutathionreductase, in gereduceerde toestand
gehouden. Het gereduceerde glutathionreductase wordt door chromaat geïnactiveerd.

Andere bepalingen die door de afdeling bloedcelchemie van Sanquin Diagnostiek
worden uitgevoerd (alleen na telefonisch overleg) zijn:
. aantonen van methemoglobine en sulfhemoglobine in erytrocyten
. methemoglobinereductase (in erytrocyten) voor het opsporen van de oorzaak van
methemoglobinemie
. galactose-1-fosfaat-uridyltransferase en galactokinase (in erytrocyten) voor de diagnose
van galactosemie.

In G6PD-deficiënte cellen, ook bij draagsters, wordt glutathionreductase niet volledig
gereduceerd gehouden, waardoor het niet volledig vatbaar is voor chromaatremming.
Bij deze personen wordt daarom nog een aanzienlijke glutathionreductaseactiviteit

Hemoglobinopathieën

gevonden in chromaatbehandelde erytrocyten, in tegenstelling tot normale cellen, waar-

Kliniek

bij deze activiteit tot vrijwel nul daalt door de chromaatbehandeling.

Afwijkende hemoglobinevormen worden veroorzaakt door mutaties in de genen van

Ongeveer driekwart van de draagsters wordt herkend met de chroominhibitietest.

alfa- of bèta-globine, waardoor expressie van een structureel afwijkend eiwit plaatsvindt.

Bij zeer ernstige vormen van G6PD-deficiëntie die vergezeld gaan van chronische hemo-

Indien door een mutatie geen of veel minder (stabiele) globineketens worden aan-

lyse en mogelijk ook immunologische stoornissen, is het mogelijk het G6PD-gen te laten

gemaakt spreekt men, afhankelijk het soort van de gestoorde globinesynthese, van alfa-

‘sequencen’ om exact het genetisch defect vast te stellen.

of bèta-thalassemie. Hemoglobinopathieën zijn dus erfelijk bepaald.

Pyruvaatkinase deficiëntie

Bekende hemoglobinestructuurvarianten zijn hemoglobine-S, veroorzaker van sikkelcel-

Kliniek

anemie, hemoglobine-C en hemoglobine-E. Genoemde varianten worden veroorzaakt

Pyruvaatkinase deficiëntie is een autosomaal erfelijke aandoening, die alleen als beide

door een aminozuursubstitutie in de bèta-globineketen. Omdat in toenemende mate

genen afwijkend zijn tot chronische hemolyse kan leiden. De afwijking komt voor bij

bloed wordt ingestuurd van anemische patiënten die niet oorspronkelijk afkomstig zijn

ongeveer 5 per 100.000 geboorten, met enige prevalentie voor Noord-Europese

uit Nederland, worden ook andere afwijkingen van de alfa- of bèta-keten van hemo-

bevolkingsgroepen. De klinische manifestatie van pyruvaatkinase deficiëntie varieert van

globine steeds frequenter waargenomen.

ernstige chronische hemolyse vanaf de geboorte, met splenomegalie en grote transfusie-

Alle hemoglobinestructuurvarianten kunnen in de heterozygote vorm voorkomen (als

behoefte (soms zelfs hydrops foetalis), tot milde, goed gecompenseerde hemolyse met

naast het aangedane gen op het ene chromosoom het andere chromosoom een normaal

sporadische symptomen tijdens infecties. Gewoonlijk wordt een reticulocytose waargenomen.

gen bevat) en in de homozygote vorm (als van beide chromosomen hetzelfde gen
gemuteerd is). Heterozygotie voor een afwijkend hemoglobine leidt meestal tot geen of

Diagnostiek bij pyruvaatkinase deficiëntie

weinig klinische verschijnselen, tenzij het een instabiele variant betreft (bijvoorbeeld Hb

De diagnose wordt gesteld door bepaling van de pyruvaatkinase activiteit in de erytro-

Köln). Homozygotie of dubbele heterozygotie hoeft niet te leiden tot klachten (bijvoor-

cyten; hiervoor dienen de leukocyten en bloedplaatjes verwijderd te zijn, omdat deze

beeld HbC/C), maar veel combinaties doen dit wel: bijvoorbeeld bij HbS/S, HbS/bèta-

cellen een pyruvaatkinase bevatten dat door een ander gen gecodeerd wordt dan dat

thalassemie, HbS/C; HbS/D, HbSE, HbS/O’Arab en HbS/Lepore kunnen de cellen gaan

van het pyruvaatkinase in de rode cellen. Bij een deficiëntie van pyruvaatkinase in de rode

sikkelen en sikkelcelziekte veroorzaken. HbE, zeker in combinatie met bèta-thalassemie

cellen is dus de pyruvaatkinase activiteit in de leukocyten en de bloedplaatjes normaal.

kan leiden tot matige of zelfs ernstige, chronische anemie.

De bepaling van de pyruvaatkinase activiteit wordt met een spectrofotometrische
methode verricht. Vanwege de vele jonge erytrocyten in het bloed van pyruvaatkinase-

Thalassemieën worden veroorzaakt door erfelijk bepaalde stoornissen in de vorming van

deficiënte patiënten is het ook hierbij noodzakelijk de uitslag te vergelijken met de

hemoglobine. Heterozygote bèta-thalassemie (bèta-thalassemia minor) is in Nederland

activiteit van een referentie-enzym. Glutathionreductase en/of G6PD wordt door ons

de meest voorkomende hemoglobineafwijking. Homozygote bèta-thalassemie (bèta-

laboratorium vaak als referentie-enzym bepaald.

thalassemia major) ontstaat wanneer op beide chromosomen het bèta-globinegen niet
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of verminderd wordt afgelezen. Aangezien er meer dan twee genen voor alfa-globine

een tetrameer van bèta-globine, zichtbaar. De meeste vormen van alfa-thalassemie

coderen, komt alfa-thalassemie in meerdere gradaties voor.

zijn op eiwitniveau zeer lastig te diagnosticeren. Analyse op DNA-niveau heeft dan de
voorkeur. De meeste vormen van alfa-thalassemie worden veroorzaakt door deleties in

Heterozygote bèta-thalassemie wordt gekenmerkt door een lichte anemie, homozygote

de regio van de alfa-globinegenen. Diagnostiek van alfa-thalassemie is gebaseerd op het

bèta-thalassemie door ernstige anemie, groei-achterstand, beenmerghyperplasie, hepato-

aantonen van deze deleties. Standaard wordt dit gedaan door middel van gap-PCR,

splenomegalie en icterus. De klinische verschijnselen bij alfa-thalassemie variëren van

waarbij zeven van de meest voorkomende deleties kunnen worden aangetoond.

hydrops foetalis en intra-uteriene vruchtdood bij totale deficiëntie tot milde anemie,

Eventueel kunnen met behulp van een ‘multiplex ligation dependent probe amplification

lichte icterus en matige splenomegalie bij heterozygote vormen van alfa-thalassemie.

test’ (MLPA) ook andere, grote deleties in kaart worden gebracht. Zo nodig kunnen de

De combinatie van thalassemie met een structuurvariant van hemoglobine (bijvoorbeeld

genen voor alfa-globine worden gesequenced. Omdat het type mutatie vaak geassocieerd

een dubbele heterozygotie voor bèta-thalassemie en HbE) kan tot ernstige klinische

is met de etnische afkomst van de patiënt, is vermelding van deze informatie op het

afwijkingen met levenslange transfusiebehoefte leiden.

aanvraagformulier zinvol.

Thalassemieën komen vaak (maar niet uitsluitend) voor bij personen (oorspronkelijk)
afkomstig uit landen rond de Middellandse Zee, inclusief Noord-Afrika en Turkije, en in

Bij duidelijke klinische of morfologische aanwijzingen van thalassemie zonder afwijkingen

Zuidoost Azië.

in bovengenoemde testen kan uitsluitsel verkregen worden met behulp van een Hb-ketensynthese bepaling in reticulocyten (alleen na telefonisch overleg).

Diagnostiek bij hemoglobinopathieën
Familiaire anemie en sikkelcellen of intracellulaire precipitaten in een bloeduitstrijkje

Familie- (vervolg)onderzoek naar erytrocytaire defecten

kunnen wijzen op het voorkomen van afwijkend hemoglobine.

Veel erytrocytaire afwijkingen zijn erfelijk bepaald en soms is het nodig en/of zinvol om

Een hypochroom microcytair bloedbeeld met schietschijfcellen (‘target’ cellen) en een

voor een diagnose ook de bevindingen bij familieleden te betrekken. Ten behoeve van

verhoogde osmotische resistentie kunnen wijzen op thalassemie.

dergelijk aanvullend onderzoek is op de website van Sanquin (www.sanquin.nl) een
formulier beschikbaar waarmee familieonderzoek kan worden aangevraagd en toegelicht.

Combinatie van chromatografische scheiding van hemoglobines en DNA-technieken

Aanvragen voor hemoglobinopathieonderzoek ten behoeve van prenatale diagnostiek of

Bepaling van soort en hoeveelheid van de aanwezige hemoglobinen met behulp van

genetische adviezen dienen te geschieden door een klinisch geneticus.

hoge-druk vloeistofchromatografie (HPLC), capillair elektroforese (CE), zo nodig uitgebreid met een iso-elektrische focussering (IEF) en een globine-analyse (door middel van
‘reversed-phase’ HPLC), maakt in vrijwel alle gevallen een zeer waarschijnlijke diagnose
van afwijkende hemoglobinevormen en thalassemie mogelijk.
Het voorkomen van sikkelhemoglobine wordt bevestigd met de sikkelprecipitatietest, waarbij onder lage zuurstofspanning sikkelhemoglobine polymeriseert. Omdat
hemoglobine E en C een hoge incidentie hebben, geldt dat als verschillende methoden
voor hemoglobinescheiding een uitslag geven die karakteristiek is voor één van deze
varianten, en de hematologische parameters passen bij de afwijking, het zeer waarschijnlijk ook om deze variant gaat. Echter, om een afwijkend hemoglobine met zekerheid te
identificeren moet de mutatie in het bèta- of alfa-gen met behulp van DNA-technieken
worden vastgesteld. Omdat er meer dan 1.000 hemoglobinevormen zijn beschreven,
waarvan een deel ook klinische implicaties voor de patiënt en het nagelacht kan hebben,
is het raadzaam om in het geval dat er een afwijkende hemoglobinefractie wordt
gevonden ook DNA-sequentie onderzoek te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld als er een
fractie hemoglobine D wordt gezien kan dit HbD-Punjab betreffen, wat in combinatie
met een sikkelhemoglobine sikkelcelziekte veroorzaakt, of een andere (onschuldige)
hemoglobine variant. Ook als er ogenschijnlijk sprake is homozygote sikkelcelziekte
(voornamelijk hemoglobine S aantoonbaar) of homozygote hemoglobine E ziekte (voornamelijk HbE aantoonbaar) is het in verband met de klinische implicaties raadzaam om
vast te stellen dat het inderdaad om de homozygote vorm gaat, of om een combinatie
van heterozygotie voor sikkelhemoglobine of hemoglobine E met bèta-thalassemie. Met
DNA-onderzoek kan in deze gevallen dit onderscheid gemakkelijk worden gemaakt.
Bèta-thalassemia minor gaat bijna altijd gepaard met een verhoogde concentratie van
HbA2. In zeldzame gevallen is dat niet zo, en kan diagnostiek op DNA-niveau worden
voortgezet. Bij ernstige vormen van alfa-thalassemieën is in vers afgenomen bloed HbH,
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4
Inleiding

Autoimmuun trombocytopenie / granulocytopenie

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de ziektebeelden en het immunoserologisch onderzoek voor immuuntrombocytopenie en granulocytopenie door autoantistoffen. Tevens wordt het serologisch onderzoek bij trombopathie door respectievelijk
de Ziekte van Glanzmann en Bernard-Soulier en bij verdenking op immuungemedieerde
trombocytopenie als gevolg van medicijngebruik beschreven.

Trombocytopenie door

Het kunnen waarnemen en tellen van trombocyten met behulp van de microscoop

autoantistoffen

maakte eind 19de eeuw duidelijk dat trombocytopenie een hemorrhagische diathese
veroorzaakt. De oorzaak van de trombocytopenie kon tot de tweede helft van de 20ste
eeuw echter nog niet worden achterhaald en het ziektebeeld kreeg de naam ‘Idiopatische
Trombocytopenische Purpura (ITP)’. In de jaren 70 van de vorige eeuw kwam de immunofluorescentie techniek beschikbaar en werd duidelijk dat ITP voor het overgrote deel te
verklaren was door autoantistoffen tegen trombocyten. De term Idiopatische Trombocytopenische Purpura kon daardoor grotendeels worden vervangen door AutoImmuun
TrombocytoPenie (AITP). Hoe beter de technieken om autoantistoffen aan te tonen,
hoe minder het deel Idiopatisch werd. De laatste decennia werd duidelijk dat bij AITP
verschillende factoren in het immuunsysteem (antigeen presenterende cellen, regulatoire
T-cellen, helper T-cellen, B-cellen, verschillende type interleukinen et cetera) betrokken
zijn en heeft men besloten om het ziektebeeld kortweg immuuntrombocytopenie (dus
nog steeds afgekort ITP) te noemen.
Inmiddels beschikken we over antistofdetectietechnieken met een sensitiviteit van
ongeveer 80-85% en een specificiteit van >90% voor het aantonen van trombocytreactieve autoantistoffen. Hierbij kan worden opgemerkt dat het eigenlijk niet duidelijk
is of voor de overige 15-20% de antistofdetectietechnieken onvoldoende sensitief zijn,
of dat er misschien bij deze groep ITP-patiënten alleen een cellulaire (T-cel gemedieerde)
afbraak van trombocyten is.
In de afgelopen decennia is vastgesteld dat de autoantistoffen met name gericht zijn
tegen glycoproteïnecomplex IIb/IIIa (CD41, fibrinogeen receptor), glycoproteïnecomplex
Ib/IX (CD42, Von Willebrand factor receptor) of glycoproteïne V (CD42d). Daarnaast is
bekend geworden dat de autoantistoffen ook beschadiging van megakaryocyten kunnen
veroorzaken, waardoor de trombocytenproductie vermindert, en dat ze door blokkering
van het functionele deel van bijvoorbeeld GPIIb/IIIa een verworven trombocytopathie
(naast de trombocytopenie) kunnen veroorzaken (zie onder).
Door deze inzichten is de serologische diagnostiek beduidend beter geworden, waardoor
samenwerking tussen kliniek en laboratorium meer inzicht kan geven in de specifieke
onderliggende pathologie.
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Definitie (indeling) ITP

deficiency Syndrome (AIDS) of AIDS-related Complex (ARC) (zie ook hoofdstuk 12)

ITP wordt gedefinieerd aan de hand van het trombocyten aantal en de tijdsduur:

worden regelmatig autoantistoffen tegen trombocyten en granulocyten aangetoond.

Trombocyten aantal < 100 x 109/liter bloed
Nieuw gediagnosticeerde ITP		

< 3 maanden

Persisterende ITP			

3-12 maanden

Kliniek van trombocytopenie door autoantistoffen

Chronische ITP			

> 12 maanden

De symptomen kunnen variëren van geen/lichte hemorrhagische diathese tot (zeer
zeldzaam) intracraniële bloedingen.

Verder kan worden ingedeeld:
Ernstige ITP: bloedingneiging die therapie nodig maakt
Primaire ITP: geen andere pathologie die geassocieerd kan worden met trombocytopenie
Secundaire ITP: alle ITP die niet primair is

Minder ernstige verschijnselen (droge purpura):
. hematomen
. petechiën
. slijmvliesbloedingen.

Naast deze indelingen spreekt men nog wel van acute ITP en chronische ITP. Acute

senen gezien. Acute ITP heeft een toegenomen incidentie na infecties in herfst en winter.

Ernstige verschijnselen (natte purpura):
. bloedingen in het maagdarmkanaal
. nier- of urinewegbloeding

Dit hangt samen met het hogere aantal infecties in deze periode. Infectieuze problematiek

. hersenbloeding, meestal hersenvliesbloeding.

ITP wordt met name gezien bij jonge kinderen, waarvan > 80% binnen 12 maanden
(meestal binnen 6 maanden) weer herstellen. Chronische ITP wordt veel meer bij volwas-

en ook vaccinaties zijn gecorreleerd met een verhoogde kans op het optreden van
autoimmuun-gemedieerde bloedcelafbraak. Chronische ITP komt het gehele jaar in

ITP en zwangerschap

gelijke frequentie voor en is een autoimmuun aandoening (zie tabel 1).

ITP tijdens de zwangerschap kan ook bij het kind een trombocytopenie veroorzaken.
De antistoffen zijn meestal van de IgG-klasse, waardoor ze de placenta kunnen passeren.
Vervolgens zullen deze antistoffen aan de trombocyten van de foetus binden, omdat ze
tegen algemene delen van glycoproteïnen op de membraan van de trombocyten gericht

Tabel 1: Acute en chronische ITP

zijn. Tijdens een zwangerschap is niet goed te voorspellen hoe ernstig de trombocytopenie
bij de foetus of pasgeborene zal zijn. Een correlatie tussen trombocytenaantal of anti-

type ITP

acuut

chronisch

leeftijd

meestal kinderen

voornamelijk

er een duidelijke correlatie te bestaan tussen de mate van neonatale trombocytopenie

(2-8 jaar)

volwassenen

bij opeenvolgende zwangerschappen. Bij de neonaat kunnen de klinische symptomen

seizoen

herfst, winter

hele jaar

eosinofilie en lymfocytose

vaak

zelden

spontane remissie

vaak

zelden

Ig-klasse

IgM > IgG

IgG > IgM

stoftiter bij de moeder en het trombocytenaantal bij het kind is niet aanwezig. Wel lijkt

variëren van lichte tot vrij ernstige hemorrhagische diathese. Intracraniële bloedingen
komen zeer zelden voor.

Diagnostiek bij trombocytopenie door autoantistoffen
De diagnose ITP wordt door uitsluiting van andere pathologie gesteld. Volgens de
richtlijnen van The American Society of Hematology is voor het stellen van de diagnose
ITP bij personen tussen 0,5 en 65 jaar een anamnese, lichamelijk onderzoek, celtelling
en celdifferentiatie voldoende. Een beenmergonderzoek wordt in deze leeftijdscategorie
niet aanbevolen. Het uitsluiten van HIV, HCV, Helicobacter pylori en de aanwezigheid van
antifosfolipiden antistoffen kan worden overwogen.
Het is gebleken dat ITP in de meeste gevallen op een autoimmuun proces berust, waarbij

Bij de chronische vorm varieert het trombocytenaantal sterk, maar zal over het algemeen

de met autoantistoffen beladen trombocyten worden afgebroken door de macrofagen

(onbehandeld) niet boven de 100 x 109/l uitkomen.

in de milt. Naast een versterkte trombocytenafbraak is er bij ITP ook sprake van een

Naast de trombocytopenie kan het ‘mean platelet volume’ verhoogd en de bloedingstijd

verminderde aanmaak door de binding van de autoantistoffen aan megakaryocyten,
waardoor beschadiging van de megakaryocyten optreedt. Autoantistoffen die binden
aan de glycoproteïnen (GP) IIb/IIIa en Ib/IX kunnen ook de functie van deze glycoproteïnen belemmeren. Autoantistoffen tegen trombocyten kunnen geïsoleerd voorkomen, maar ook secundair bij andere ziekten, zoals virusinfecties, orgaan-specifieke en

verlengd zijn. Een beenmerg onderzoek wordt aanbevolen voor:
. patiënten ouder dan 60 jaar
. het verrichten van een splenectomie
. therapie-resistente patiënten
. patiënten met afwijkende resultaten bij het lichamelijk- of laboratoriumonderzoek

gegeneraliseerde autoimmuunziekten en proliferatieve aandoeningen van het immuun-

In het beenmerg wordt meestal een normaal of verhoogd aantal megakaryocyten

apparaat. De combinatie van ITP en autoimmuun hemolytische anemie (en of granulo-

gevonden (elektronenmicroscopische opnamen laten zien dat deze megakaryocyten

cytopenie), het syndroom van Evans, komt voor. Bij patiënten met Acquired Immuno-

veelal beschadigd zijn).
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Bij de acute vorm, bij kinderen, zijn mogelijk nog tekenen van infectie aanwezig. Voor
kinderen jonger dan zes maanden moet onderzoek gedaan worden naar foetale en neonatale oorzaken voor trombocytopenie (onder andere maternale ITP, foetale/neonatale
alloimmuun trombocytopenie, (congenitale) infecties en trombopathie).

Positief met polyspecifiek antiglobuline reagens:
Dit kan wijzen op de aanwezigheid van:
. antistoffen
. immuuncomplexen/immunoglobuline-agreggaten.
Om bij een positieve directe immunofluorescentietest met de patiëntentrombocyten

Onderzoek naar autoantistoffen tegen trombocyten
Het diagnosticeren door uitsluiten van andere oorzaken is veelal lastig of zelfs onmogelijk.
In die gevallen kan het voorkomen dat ondersteuning van de diagnose gezocht wordt en
dat, naast het eventueel verrichten van een beenmergonderzoek en het meten van een
plasma trombopoietinespiegel, het aantonen van autoantistoffen helpt bij de diagnostiek
en de therapie keuze.

de aanwezigheid van autoantistoffen zeker te stellen, kan het serologisch onderzoek
uitgebreid worden met:
. het bereiden van een eluaat van de patiëntentrombocyten dat wordt getest met donortrombocyten om immuuncomplexen en/of immunoglobuline-aggregaten te onderscheiden
van autoantistoffen tegen trombocyten
. antiglobuline reagentia specifiek voor de verschillende immunoglobulineklassen
. onderzoek naar antistoffen tegen cryptantigenen door het patiëntenserum en het eluaat

Trombocyten immunofluorescentietest of ‘Platelet ImmunoFluorescence Test’ (PIFT) voor het

van de patiëntentrombocyten te testen met donortrombocyten die geïsoleerd zijn uit

aantonen van trombocyten autoantistoffen

citraat-ontstold bloed en die niet met paraformaldehyde gefixeerd zijn.

Bij ITP zijn de autoantistoffen grotendeels aan de trombocyten gebonden en minder aantoonbaar in het plasma of serum. In ons laboratorium wordt met de directe PIFT, waarbij

Indirecte trombocyten-immunofluorescentietest (indirecte PIFT)

naar trombocyt-gebonden antistoffen gekeken wordt, een sensitiviteit voor het aantonen

In de indirecte immunofluorescentietest wordt het serum van de patiënt onderzocht op

van antistoffen bereikt van maximaal 70%, terwijl de sensitiviteit van de indirecte PIFT,

de aanwezigheid van circulerende antistoffen tegen donortrombocyten.

waarbij geanalyseerd wordt of er vrij circulerende antistoffen in plasma aanwezig zijn,
40% is. In 90% van de gevallen zijn deze antistoffen van de IgG-klasse, in 49% van de

De uitslag van de indirecte immunofluorescentietest kan zijn:

IgM-klasse en in 11% van de IgA-klasse.

Negatief met polyspecifiek antiglobuline reagens:

Aspecifieke reacties kunnen worden verklaard door de binding van circulerende immuun-

In de meerderheid van de patiënten met een ITP is de concentratie van autoantistoffen in

complexen. Veel laboratoria verrichten uitsluitend een directe immunofluorescentietest

het serum zo laag dat de indirecte immunofluorescentietest negatief is.

waardoor het onderscheid tussen de binding van autoantistoffen en de binding van

Positief met polyspecifiek antiglobuline reagens:

immuuncomplexen aan de IgG Fc-receptor IIa op trombocyten niet kan worden
gemaakt. Het is daarom noodzakelijk om naast het uitvoeren van een directe PIFT, een
eluaat te maken van de patiëntentrombocyten. Dit eluaat kan verkregen worden door
bijvoorbeeld de behandeling van de patiëntentrombocyten met een zuur medium, waarbij eventueel gebonden antistoffen van de trombocyten loskomen. Het verkregen eluaat

Dit kan wijzen op de aanwezigheid van:
. vrij circulerende autoantistoffen
. alloantistoffen (tegen HLA-A, -B en -C antigenen of trombocytenbloedgroepantigenen)
ten gevolge van zwangerschap en/of transfusie
. antistoffen tegen cryptantigenen.

wordt geneutraliseerd en vervolgens geanalyseerd met een indirecte PIFT met donor
trombocyten die met paraformaldehyde (PFA) gefixeerd zijn. Immuuncomplexen binden

De ‘Monoclonal Antibody Immobilization of Platelet Antigens’ (MAIPA) voor het aantonen van

niet aan PFA-behandelde trombocyten, terwijl autoantistoffen een positief testresultaat

trombocyten autoantistoffen

zullen geven.

De directe MAIPA is een glycoproteïne-specifieke ‘sandwich’ ELISA, met enerzijds een
monoklonale IgG muis-anti-humane antistof gericht tegen een van de GP op het trombo-

Directe trombocyten-immunofluorescentietest (directe PIFT)

cytenmembraan en anderzijds de eventueel op de GPIIb/IIIa, Ib/IX en/of V van de patiënt

Met behulp van een immunofluorescentietest wordt onderzocht of in vivo antistoffen

aanwezige trombocyten autoantistoffen. Het glycoproteïne met beide gebonden antistoffen

aan de trombocyten zijn gebonden, en zo ja van welke immunoglobuline-klasse deze

wordt losgemaakt (solubilisatie) van de trombocyt en met een geit-Ig anti-muis-IgG

antistoffen zijn. Daartoe worden trombocyten geïsoleerd uit trombocytenrijk plasma, dat

gebonden op een microtiterplaat. Eventueel gebonden autoantistoffen worden met een

wordt verkregen uit met EDTA ontstold patiëntenbloed. Met behulp van anti-immuno-

‘Horse Radish Peroxidase’ (HRP) gelabeld conjugaat zichtbaar gemaakt. Op deze manier

globuline reagentia die met een fluorochroom zijn gelabeld, kunnen aan het oppervlak

is de specificiteit van de antistoffen te bepalen.

gebonden antistoffen zichtbaar worden gemaakt. Bij een zeer laag trombocytenaantal is

Deze techniek is voor autoantistoffen beduidend specifieker (>90%) dan de PIFT.

het niet mogelijk het gehele onderzoek uit te voeren.

De sensitiviteit is ongeveer 85%.
De MAIPA wordt routinematig met een anti-IgG conjugaat verricht. Antistoffen van de

De uitslag van de directe trombocyten-immunofluorescentietest kan zijn:

IgM- en (zeldzame) IgA-klasse worden hiermee niet aangetoond, maar de aanwezigheid

Negatief met polyspecifiek antiglobuline reagens:

van dit type autoantistoffen kan wel met beschikbare conjugaten zonodig geanalyseerd

Het is mogelijk dat bij een negatieve test toch een autoimmuun-gemedieerde trombo-

worden.

cytopenie bestaat, namelijk als het aantal gebonden autoantistoffen per trombocyt te

Voor het verrichten van een directe MAIPA is er wel een minimum aantal patiënten-

laag is (onder de 1000) om te kunnen worden gedetecteerd in de immunofluorescentie-

trombocyten nodig. Bij een trombocytenaantal < 20 x 109/L is, voor vaststellen van de

test. Een dergelijk laag aantal antistoffen kan de overleving van de trombocyten hoogst

benodigde hoeveelheid bloed, telefonisch overleg aangeraden.

waarschijnlijk wel verkorten.
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Geadviseerd onderzoek bij verdenking ITP

Immuuncomplexen en het elueren van antistoffen

Een autoantistofonderzoek, aangevraagd ter ondersteuning van de diagnose ITP (bijvoor-

Immuuncomplexen en immunoglobuline-aggregaten kunnen via de IgG-Fc-receptor type

beeld om de juiste therapie in te stellen) kan de volgende tests omvatten:

IIa (CD32) aan trombocyten binden en daardoor een positieve directe immunofluorescentie-

. een directe trombocyten immunofluorescentietest (directe PIFT, Ig totaal, IgG en IgM)

test veroorzaken. Bij het serologisch onderzoek naar trombocytenautoantistoffen worden

. een indirecte trombocyten immunofluorescentietest (indirecte PIFT) met een eluaat van

de antistoffen van de trombocyten van de patiënt losgemaakt en opgevangen in een

de patiëntentrombocyten

buffer (elutie). Donortrombocyten worden vervolgens geïncubeerd met de geëlueerde

. een indirecte PIFT met serum van de patiënt

antistoffen. Als een positieve directe immunofluorescentietest het gevolg is van immuun-

. een directe ‘Monoclonal Antibody Immobilization of Platelet Antigens’ (directe MAIPA)

complexen of immunoglobuline-aggregaten, zal de reactie van het eluaat met donor-

. een indirecte MAIPA met serum van de patiënt.

trombocyten negatief zijn. Aangezien de binding van immuuncomplexen of immunoglobuline-aggregaten aan met PFA behandelde trombocyten minimaal is, zal het eluaat

Daarnaast bepalen wij ook altijd een plasma trombopoietine spiegel om onderscheid te

alleen dan een positieve reactie met donortrombocyten geven wanneer er sprake is van

kunnen maken tussen een verhoogde trombocytenafbraak en een verminderde trombo-

autoantistoffen.

cytenaanmaak (zie onder).
Bepaling van mogelijke alloantistoffen naast de autoantistoffen
Trombocyten functievermindering door autoantistoffen

Als op basis van het serologisch beeld en de anamnese ten aanzien van transfusie en/

Trombocyt-reactieve autoantistoffen zijn met name gericht tegen de glycoproteïnen GPI-

of zwangerschap een vermoeden bestaat dat er in het serum trombocyt-specifieke en/of

Ib/IIIa en GPIb/IX. Door binding aan deze GP kan de functie, respectievelijk fibrinogeen-

HLA-antistoffen aanwezig kunnen zijn, zal het serologisch onderzoek worden uitgebreid

binding of vWF-binding worden belemmerd. Dit kennen we als verworven ziekte van

met een antistofspecificiteitsonderzoek met behulp van een ‘screeningspanel’ van

Glanzmann. Bij deze aandoening binden autoantistoffen aan GPIIb/IIIa, die interfereren

getypeerde donortrombocyten en pools van lymfocyten van niet-geselecteerde donoren.

met de binding van fibrinogeen waardoor er een verhoogde bloedingneiging ontstaat,

Dit onderzoek kan met de immunofluorescentietest worden verricht, maar wordt veelal

maar waarbij geen of geringe afbraak van trombocyten plaatsvindt. Dat de binding van

verricht met glycoproteïne-specifieke ELISA-technieken (o.a. de ‘Monoclonal Antibody

de autoantistoffen geen trombocytenafbraak veroorzaakt kan komen doordat de antistoffen

Immobilization of Platelet Antigens’ (MAIPA) techniek). Tevens wordt een bepaling van

van de IgG2- of IgG4-subklasse zijn. De Fc-staarten van deze antistoffen binden minder

de trombocytenbloedgroepen van de patiënt uitgevoerd. Indien HLA-antistoffen aan-

of niet aan de IgG-Fc-receptoren van de macrofagen in de milt en veroorzaken daardoor

wezig zijn, dient het onderzoek te worden uitgebreid met het testen van patiëntenserum

minder of geen afbraak. Als de autoantistoffen wel afbraak van trombocyten induceren,

met chloroquine-behandelde donortrombocyten, om na te gaan of ook trombocyt-

kan deze verworven vorm van trombocytopathie duidelijk worden na miltextirpatie,

specifieke antistoffen in het serum voorkomen. Met chloroquine worden de HLA-anti-

waarbij wel het aantal trombocyten stijgt, maar de antistofbinding en daardoor de functie-

genen, maar niet de trombocyt-specifieke antigenen, van de trombocyten verwijderd.

stoornis blijft bestaan.
De verworven trombocytenfunctiestoornis kan dus ook optreden bij ITP-patiënten. Het is
dan ook goed om te realiseren dat een verhoogde bloedingneiging bij ITP-patiënten niet

Therapie en advies bij trombocytopenie door autoantistoffen

alleen door de trombocytopenie maar soms ook door een trombocytenfunctiestoornis

Bij de acute vorm van ITP is meestal geen therapie nodig. Bij ITP op de kinderleeftijd:

kan komen. De directe MAIPA maakt het mogelijk om antistoffen gericht tegen GPIIb/

> 80% van de kinderen geneest spontaan binnen enkele dagen tot weken en een ‘relapse’

IIIa te herkennen en met een trombocyten aggregatietest kan inzicht verkregen worden

wordt bijna nooit gezien. In 2010 is een studie gestart naar het verhogen van de kans op

in de oorzaken voor een verhoogde bloedingneiging (deze aggregatietest (vooralsnog)

remissie door intraveneus immunoglobuline behandeling bij jonge kinderen met ITP.

alleen na telefonisch overleg).

Voor de chronische vorm wordt bij ernstige trombocytopenie als eerstelijn behandeling
veelal gekozen voor corticosteroïden, en/of intraveneus immunoglobuline. Vervolgens

Pseudotrombocytopenie door antistoffen tegen cryptantigenen

kan worden gekozen voor milt extirpatie, waarna eventueel behandeling met trombo-

Bij routinematige tellingen van het trombocytenaantal in een met EDTA ontstold bloed-

poietine (Tpo) antagonisten of Rituximab (anti CD20) mogelijk is.

monster wordt soms ten onrechte een laag trombocytenaantal geteld (pseudotrombocytopenie). Bij tellingen in bijvoorbeeld citraatbloed of capillair bloed blijkt dan het

Transfusieadvies bij autoantistoffen tegen trombocyten

aantal trombocyten normaal te zijn. De lage telling is meestal het gevolg van trombocyten-

Transfusie van trombocyten bij autoimmuun trombocytopenie is in principe niet

agglutinatie, die veroorzaakt wordt door antistoffen die reageren met zogenaamde

geïndiceerd. Ook als er in het serum geen autoantistoffen aantoonbaar zijn maar wel op

cryptantigenen. Cryptantigenen zijn antigenen die in vitro tot expressie kunnen komen

de trombocyten van de patiënt, is de overleving van donortrombocyten meestal sterk

door behandeling van de trombocyten met bijvoorbeeld EDTA of paraformaldehyde

verkort. Daar de autoantistoffen geen bloedgroepspecificiteit hebben, zullen de auto-

(PFA). Fixatie van trombocyten met PFA wordt bij de immunofluorescentietest toegepast.

antistoffen zich binden aan de trombocyten van iedere donor.

Antistoffen tegen cryptantigenen zijn bij een klein percentage van de bevolking in het
bloed aanwezig. Deze antistoffen kunnen zowel van de IgM-, als van de IgG-klasse zijn
en reageren met de in-vitro gevormde cryptantigenen. Over het algemeen zijn deze
antigenen gelegen op de glycoproteïnen IIb/IIIa en/of Ib/IX.
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Trombopoietine

Inleiding

ristocetine de aggregatie via GPIb/IX/V induceert. De expressie van GPIIb/IIIa op de

Trombopoietine (Tpo) is een hematopoietische groeifactor die een sleutelrol speelt bij

trombocyten van de patiënt is afwezig of verminderd. Ook kan het voorkomen dat er

de productie van megakaryocyten-voorlopercellen, megakaryocyten en trombocyten

een conformatieverandering van het glycoproteïne complex bestaat. Met een panel van

en waarschijnlijk ook bij het behoud van de hematopoietische voorlopercellen in het

monoklonale antistoffen gericht tegen verschillende epitopen op GPIIb/IIIa (CD41/CD61)

beenmerg.

kan met een immunofluorescentietechniek en flow cytometrie (FACS-analyse) de relatieve
expressie van het GPIIb/IIIa ten opzichte van de expressie op trombocyten van gezonde
donors bepaald worden.

De productie van Tpo vindt met name plaats in de lever (hepatocyten) en de nieren
(proximale tubulus cellen). Daarnaast is er geringe, mogelijk reactieve productie van Tpo
door stromale cellen in het beenmerg. De regulatie van de Tpo-plasmaspiegels lijkt met
name via een ‘feed-back’ mechanisme te geschieden. Trombocyten kunnen Tpo binden,

Diagnostiek bij het Bernard-Soulier syndroom (BSS)

internaliseren en metaboliseren, en het aantal door het beenmerg geproduceerde

Ook Bernard-Soulier syndroom (BSS) is een autosomaal recessieve aandoening, waarbij

trombocyten lijkt dan ook bepalend voor de hoeveelheid vrij Tpo in de circulatie.

het functioneel belangrijke glycoproteïnecomplex (GP) Ib/IX/V geheel of gedeeltelijk
afwezig is, met hemorrhagische diathese tot gevolg.
Bij BSS zijn naast een verlaagd tot normaal aantal trombocyten, de trombocyten morfo-

Tpo-ELISA

logisch sterk vergroot (‘giant platelets’). De aggregatie met ADP, collageen en adrenaline

Op het immunohematologisch referentielaboratorium van Sanquin Diagnostiek is een

is normaal (dit verloopt via GPIIb/IIIa), en met ristocetine gestoord. Bij patiënten met BSS

zeer gevoelige en specifieke ELISA voor het meten van plasma Tpo-gehaltes ontwikkeld.

is de expressie van het GPIb/IX/V afwezig of verminderd. Ook kan het voorkomen dat

De waarden worden uitgedrukt in ‘arbitrary units’ (AU) per ml. De minimaal aantoonbare

er een conformatieverandering van het glycoproteïnecomplex bestaat. Een vergelijkbaar

hoeveelheid is 1 AU/ml (circa 3 pg/ml). Het Tpo-gehalte in serum is driemaal hoger dan

onderzoek zoals bij de ziekte van Glanzmann kan ook plaatsvinden bij het vermoeden

in plasma, omdat tijdens de stolling Tpo uit de trombocyten vrijkomt.

op BSS. Bij dit onderzoek zullen de patiëntentrombocyten onderzocht worden met een

In incidentele gevallen is ook bij een sterk verhoogd verbruik van trombocyten in vivo,

panel van monoklonale antistoffen gericht tegen verschillende epitopen van de anti-

zoals bij diffuse intravasale stolling, een toegenomen Tpo-plasmaspiegel waargenomen.

genen van het glycoproteïnecomplex Ib/IX/V (CD42) om de aan of afwezigheid van het
GPIb/IX/V en de relatieve expressie ten opzichte van de expressie op de trombocyten van
een gezonde donor te bepalen.

Tpo-spiegels in plasma van autoimmuun trombocytopenie patiënten
Bij ITP-patiënten is de plasma Tpo-spiegel normaal, omdat er een normale tot verhoogde
aanmaak van trombocyten door het beenmerg is. Daarentegen hebben patiënten met

Trombocytentransfusies bij de ziekte van Glanzmann en BSS

een trombocytopenie en een verminderd aantal megakaryocyten (amegakaryocytaire

Indien het een volledige deficiëntie van het glycoproteïne IIb/IIIa (Glanzmann) dan wel

trombocytopenie) een sterk verhoogde Tpo-spiegel, omdat er niet of nauwelijks mega-

het glycoproteïne Ib/IX (BSS) betreft, dient men zeer terughoudend te zijn met trombo-

karyocyten en trombocyten, die het Tpo kunnen wegvangen, gevormd worden.

cytentransfusies om antistofvorming tegen deze glycoproteïnen te voorkomen.

Een normaal gehalte aan Tpo in plasma bij een trombocytopenie geeft dus een sterke
aanwijzing voor een verhoogde afbraak van trombocyten als oorzaak van de trombocytopenie, zoals die aanwezig is bij ITP.

Granulocytopenie

Inleiding

(neutropenie) door

Voor een adequate verdediging tegen micro-organismen is een voldoende aantal

autoantistoffen

circulerende neutrofiele granulocyten van essentieel belang. Gepaard aan de mate van

Tpo-spiegels in plasma van patiënten met een verminderde megakaryocytopoiese

neutropenie, is er een verhoogd risico op infecties. In ernstige gevallen kan sepsis ont-

Bij een verminderde productie van trombocyten stijgt de Tpo-spiegel, omdat binding

staan, soms met dodelijke afloop. Van de neutropenieën zijn aangeboren en verworven

en metabolisering van het Tpo niet plaatsvindt. Patiënten met beenmergsuppressie als

vormen bekend. De verworven chronische neutropenie kan enerzijds het gevolg zijn van

gevolg van myelotoxische medicatie en patiënten met beenmerghypoplasie en -aplasie,

aanmaakstoornissen of een vermindering van het vrijkomen van neutrofiele granulocyten

hebben twee tot honderd keer verhoogde plasma Tpo-spiegels. Het is gebleken dat het

uit het beenmerg (‘lazy’ leukocyten syndroom), maar kan anderzijds ook het gevolg zijn

meten van plasma Tpo-spiegels een zeer betrouwbare maat voor de megakaryocyto-

van een verminderde overleving in de circulatie.

poiese is.
Een verkorte overleving van neutrofiele granulocyten in de circulatie kan het gevolg zijn van:
. bacteriële en virale infecties
. afbraak van de granulocyten door immunologische oorzaak.

Aangeboren

Diagnostiek bij de ziekte van Glanzmann

trombocytenfunctie-

Bij de ziekte van Glanzmann (een autosomaal recessieve aandoening) is het functioneel

stoornissen

belangrijke glycoproteïnecomplex (GP) IIb/IIIa geheel of gedeeltelijk afwezig, met een

Soms is de neutropenie met een immunologische oorzaak een primaire ziekte, maar

hemorrhagische diathese tot gevolg.

meestal treedt de neutropenie op in combinatie met andere ziekten, zoals orgaan-

De ziekte van Glanzmann geeft in het laboratorium een gestoorde aggregatie met

specifieke en gegeneraliseerde autoimmuunziekten en maligne ziekten.

adrenaline, trombine en ADP, en een normale aggregatie met ristocetine omdat

62

Autoimmuun trombocytopenie / granulocytopenie

63

Autoimmuun trombocytopenie / granulocytopenie

Immunologische mechanismen bij granulocytopenieën

‘Monoclonal Antibody Immobilization of Granulocyte Antigens (MAIGA) assay’

Er zijn verschillende oorzaken voor verworven neutropenie.

Hetzelfde principe als beschreven voor de MAIPA kan worden gebruikt voor de ‘monoclonal antibody immobilization of granulocyte antigens’ (MAIGA). In de MAIGA kan de

Autoantistoffen tegen neutrofiele granulocyten

aanwezigheid van autoantistoffen tegen IgG-Fc-receptor type IIIb (FcRIIIb; CD16), tegen

Autoantistoffen tegen granulocyten kunnen verantwoordelijk kunnen zijn voor het

glycoproteïne CD177, tegen LFA-1, CD11a en tegen MAC-1, CD11b getest worden.

ontstaan van een neutropenie. Met name bij de passagère neutropenie zoals die op de

Onderzoek met de MAIGA verhoogt de specificiteit voor detectie van autoantistoffen

kinderleeftijd gezien wordt (primaire autoimmuun neutropenie of benigne neutropenie

tegen FcRIIIb of meer specifiek voor HNA-1a of -1b in het serum van de patiënt.

van de kinderleeftijd) kunnen in het plasma of serum autoantistoffen worden aangetoond

De MAIGA wordt in de routine diagnostiek dan ook ingezet bij kinderen jonger dan

met specificiteit voor een granulocyt-specifiek antigeen (met name tegen de ‘human

15 jaar, voor het aantonen van de specificiteit van de autoantistoffen tegen granulocyten

neutrophil’ antigenen (HNA) van het HNA-1-systeem). Bij (jonge) kinderen met primaire

om de diagnose benigne neutropenie van de kinderleeftijd te ondersteunen.

autoimmuun neutropenie zijn de granulocyten-autoantistoffen rond het moment van
vaststellen van de neutropenie vroeg in de ziekte soms nog niet aantoonbaar of hebben
dan nog geen HNA-1-specificiteit. Vaak ontwikkelt zich HNA-1-specificiteit in de loop

Versterkte celafbraak

Verschillende immunologische mechanismen (zie tabel 2) kunnen voor celafbraak ten

van de ziekte. Het verdwijnen van de autoantistoffen gaat vooraf aan het herstel van

met een immuno-

gevolge van geneesmiddelengebruik verantwoordelijk zijn.

het aantal neutrofiele granulocyten in het perifeer bloed. Ook bij (oudere) kinderen en

logische oorzaak

volwassenen met autoimmuun neutropenie, vaak secundair aan andere autoimmuun-

(anemie, trombo-

Een geneesmiddelen-geïnduceerde hemolytische anemie of trombocytopenie met een

ziekten, kunnen autoantistoffen tegen granulocyt-specifieke antigenen worden aan-

cytopenie, neutro-

immunologische oorzaak is beschreven bij een groot aantal geneesmiddelen. Door

getoond, echter, meestal is er dan geen HNA-1-specificiteit vast te stellen.

penie) ten gevolge

medicamenten geïnduceerde granulocytopenie of agranulocytose komt vaak voor, maar

van geneesmiddelen-

in slechts een beperkt aantal gevallen lijken immuunmechanismen een rol te spelen.

gebruik

In tabel 2 staan enkele voorbeelden van geneesmiddelen waarbij een immuungemedieerde

Immuuncomplexen
Bij vele ziekten die met immuuncomplexen gepaard gaan, wordt een granulocytopenie

celafbraak kan plaatsvinden. Metabolieten van sommige geneesmiddelen kunnen ook

waargenomen. Vermoedelijk vindt ten gevolge van de binding van immuuncomplexen

een versnelde celafbraak induceren.

aan granulocyten een toename van de adherentie van de granulocyten aan de vaatwand
plaats, waarbij deze echter in vivo wel beschikbaar blijven.
Verschillende mechanismen van celafbraak
Large Granular Lymphocyte (LGL)-lymfocytose en neutropenie

Vorming van autoantistoffen ten gevolge van een geneesmiddel

Chronische neutropenie komt ook voor bij patiënten met een woekering van een subset

Onder invloed van een geneesmiddel kan de vorming van autoantistoffen geïnduceerd

van lymfocyten die ofwel immunocytologisch gekarakteriseerd kunnen worden als CD3-,

worden, die onafhankelijk van de aanwezigheid van het geneesmiddel aan de cel kunnen

CD5- en CD16-positieve T-cellen of als NK-cellen (CD3- en CD5- negatieve en CD16-

binden. Dit wordt vooral gezien bij gebruik van alfa-methyldopa, waarbij autoantistoffen

positieve cellen of large granular lymphocytes, LGL) (zie hoofdstuk 13). Het mechanisme

tegen erytrocyten kunnen worden gevormd. In een dergelijk geval is het serologisch

dat voor de neutropenie verantwoordelijk is, is niet bekend. Daar deze woekering meestal

beeld identiek aan dat van de autoimmuun hemolytische anemie ten gevolge van

niet een klinisch maligne karakter heeft, kan hij onopgemerkt blijven. Met een immuno-

IgG-warmte-autoantistoffen (zie hoofdstuk 3). De autoantistoffen zijn bijna altijd van de

fenotypering kan getest worden of er sprake is van een LGL-lymfocytose.

IgG1-subklasse. Na het staken van alfa-methyldopa (Aldomet®) kunnen autoantistoffen
nog maanden aantoonbaar zijn.
Dit mechanisme ligt ook ten grondslag aan de goud-geïnduceerde (aurothiomalaat

Diagnostiek bij granulocytopenie door autoantistoffen

injecties) trombocytopenie, waarbij de autoantistoffen specifiek gericht zijn tegen GPV.

De directe en indirecte immunofluorescentietest
Met behulp van fluorochroom-gelabelde antistoffen, specifiek voor immunoglobulinen

Geneesmiddeladsorptie mechanisme

(met respectievelijk anti-IgG en anti-IgM specificiteit) kan met behulp van flow cytometrie

Bij dit mechanisme zijn de antistoffen gericht tegen een geneesmiddel dat zich sterk

of immunofluorescentiemicroscopie worden aangetoond of zich in vivo antistoffen aan

bindt aan een bepaald type cel. Afhankelijk van de hoeveelheid gebonden geneesmiddel

de granulocyt hebben gebonden. Een positieve directe granulocyten immunofluorescentie-

en dus van de hoeveelheid antistof die vervolgens kan binden, treedt celafbraak op.

test kan echter ook veroorzaakt worden door aan de granulocyt gebonden immuun-

Deze afbraak is dosisafhankelijk. Voor erytrocyten geldt dat het geneesmiddel en de

complexen. Dit kan zelfs indien de immuuncomplexen te klein zijn voor detectie in de

antistof in vitro vaak niet van de patiëntenerytrocyten te verwijderen zijn door wassen

C1q-bindingstest.

en men een positieve directe-antiglobuline test vindt met anti-IgG en soms ook met
anti-complement. Het hier beschreven serologisch beeld ziet men vooral bij hoge doses

Als de antistoffen met de indirecte granulocyten immunofluorescentietest ook in het

penicilline. Ook voor trombocyten geldt dat penicilline (en sommige cephalosporines) via

serum aantoonbaar zijn, kan het aantonen van een granulocytenbloedgroepspecificiteit

dit adsorptie mechanisme antistofbinding kan veroorzaken, met ernstige trombocytopenie

(HNA-specificiteit) van deze antistoffen met een panel van getypeerde donorgranulocyten

als gevolg. Vaak betreft het adsorptie van medicijn aan GPIIb/IIIa of GPIb/V/IX en zijn de

het vermoeden versterken dat het om granulocyt-specifieke antistoffen gaat.

antistoffen dus indirect ook aan deze GP gebonden.
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Tabel 2: Relatie tussen mechanisme van sensibilisatie van de cellen en de klinische bevindingen

Na staken van het geneesmiddel wordt de directe antiglobulinetest op de patiëntenerytrocyten en de plaatjes immunofluorescentie test (PIFT) met de trombocyten snel
negatief.

mechanisme

vorming autoantistoffen

adsorptie

t.g.v. geneesmiddel1

geneesmiddel

immuuncomplex

langdurig gebruik

dosis afhankelijk

gering

meestal sub-acuut begin

acuut begin,

Immuuncomplex mechanisme
Bij dit mechanisme zijn geneesmiddel, cellen (erytrocyten, trombocyten of granulocyten)

relatie met de dosering

en antistoffen alledrie bij een immunologische reactie betrokken. De precieze interactie

(ca 3 maanden)

is nog niet geheel duidelijk. Een van de modellen suggereert dat medicijn-afhankelijke
antistoffen gegenereerd worden uit een pool van natuurlijk voorkomende antistoffen met

klinische presentatie

een zwakke affiniteit voor lichaamseigen antigenen. Door beïnvloeding van de B-lymfo-

			ernstige afbraak,

cyten, waardoor de affiniteit van deze antistoffen wordt vergroot en/of door binding aan

			nierfunctiestoornis2

meestal een milde anemie2

de cel, waardoor het antigeen toegankelijker wordt voor de antistof, kan het medicijn de
binding antistof-antigeen versterken. In beide gevallen is het effect dat de antistoffen zich

vermindering van

autoantistofvorming

binnen enkele

ophopen op de celmembraan, hetgeen leidt tot afbraak van de cel. Na het staken van

afbraak na beëindiging

kan maanden persisteren

weken

het gebruik van het geneesmiddel vermindert de afbraak snel.

van geneesmiddel

snel

Deze vorm van versterkte celafbraak door geneesmiddelen moet als mogelijkheid
worden overwogen, indien na gebruik van een geneesmiddel een plotselinge en sterke

voorbeelden van geneesmiddelen bij:

afbraak van cellen optreedt, die na het staken van het gebruik van het geneesmiddel snel
vermindert. Ook kunnen metabolieten van een geneesmiddel in plaats van het intacte

erytrocyten

geneesmiddel betrokken zijn bij het ontstaan van dergelijke antistoffen.

alfa-methyldopa

penicilline,

kinidine,

(Aldomet®)1

cefalosporine

diclofenac

Voorbeelden van geneesmiddel die celafbraak (zowel erytrocyten als trombocyten)
volgens dit mechanisme veroorzaken zijn kinidine, verschillende antibiotica en non-

trombocyten

steroïde ontstekingsremmers.

		

goud1

cefalosporine,

kinine,

cotrimoxazol

kinidine

Inductie van neoepitopen

1

Bij dit mechanisme kan onderzoek naar autoantistoffen worden aangevraagd

Recent zijn naast deze algemene mechanismen enkele specifiekere vormen van medicijn-

2

In geval van hemolytische anemie

geïnduceerde trombocytopenie bekend geworden:
. medicijnen (onder andere tirofiban en eptifibatide) die specifiek moeten binden aan
GPIIb/IIIa op trombocyten om de functie van dit GP te blokkeren en trombose te voor-

Trombocytopenie door

Vanaf 1916 is bekend dat heparine (een zwaar gesulfateerd lange keten glycosamino-

komen. Hierdoor ontstaat een neo-epitoop op GPIIb/IIIa waartegen antistoffen gericht

heparine-gebruik HIT

glycaan) een anticoagulatoir effect heeft. Sindsdien wordt heparine uit runder- of

kunnen zijn. Deze antistoffen kunnen natuurlijk voorkomend zijn en al binnen enkele

varkenslongen of -darmen geëxtraheerd en als antistollend middel gebruikt.

uren na toediening van het medicijn trombocytopenie veroorzaken.

Heparine zelf bleek later slechts zeer weinig anticoagulatoir effect te hebben, maar te

. medicijn-specifiek antistoffen, zoals dit kan voorkomen bij Abciximab (blokkeert GPIIb/

functioneren als een katalytische cofactor voor antitrombine (AT). Door heparine vormt

IIIa-fibrinogeen binding), waarbij antistoffen worden gevormd tegen het murine deel in

AT inactieve complexen met alleen een stollingsfactor zoals trombine, Xa, IXa of XIa, of

het chimere (muis-humane) GPIIIa-specifieke F(ab) fragment.

met een stollingsfactor en heparine (heparine-stollingsfactor-AT-complexen).
Naast het antistollende effect kan heparine ook verschillende bijwerkingen hebben,
waaronder heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT).

Diagnostiek van antistoffen tegen bloedcellen bij geneesmiddelengebruik
In het immunohematologisch referentielaboratorium van Sanquin Diagnostiek te Amster-

Afhankelijk van het molecuulgewicht en de sulfatiegraad van heparine, maar onafhanke-

dam kan onderzocht worden of antistoffen verantwoordelijk zijn voor de versterkte

lijk van het anticoagulatoire effect, heeft binding van heparine aan trombocyten een

celafbraak bij geneesmiddelengebruik. De technieken die daarbij worden gebruikt, zijn

pro-aggregatie en activerend effect op trombocyten. Tevens veroorzaakt dit het vrijkomen

beschreven bij de hoofdstukken over autoantistoffen tegen erytrocyten, trombocyten en

van plaatjesfactor 4 (PF4) uit de a-granula van de trombocyten. Dit PF4 bindt aan de

granulocyten. De cellen van de patiënt worden na behandeling met het geneesmiddel

trombocytenmembraan en heeft een hoge affiniteit voor heparine, waardoor extra

getest in de beschreven serologische technieken.

binding van heparine optreedt.

In de acute fase kan de concentratie van antistoffen in het patiëntenserum soms te laag

Heparine heeft verschillende bindingsplaatsen. Een deel heeft een hoge affiniteit voor AT

zijn om deze te kunnen aantonen. In een serummonster, afgenomen tien dagen na het

en weinig affiniteit voor structuren op de trombocytenmembraan. Een ander deel heeft juist

staken van het geneesmiddel, zijn de antistoffen dan soms wel aantoonbaar. Bij een

een hoge affiniteit voor deze trombocytenmembraanstructuren, maar minder voor AT.

hemolytische anemie bij gebruik van Aldomet® kan onderzoek naar autoantistoffen tegen

Hierdoor is het mogelijk heparine preparaten te maken, de zogenaamde laag moleculair

erytrocyten worden aangevraagd.

gewicht heparines (LMWH’s), die voornamelijk binden aan AT en slechts weinig aan het
trombocytenmembraan.
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Kliniek van trombocytopenie door heparine-gebruik

Bij een lage score is de diagnose HIT zeer onwaarschijnlijk en is verdere diagnostiek niet

Heparine geïnduceerde trombocytopenie (HIT) kent twee vormen:

nodig. Bij een negatieve laboratoriumuitslag (sensitiviteit >90%) is de diagnose HIT
ook zeer onwaarschijnlijk. Bij een intermediaire score is de laboratoriumdiagnostiek

HIT type I

van belang voor het verdere therapeutische beleid. Heparinegebruik kan dan ook

Deze vorm geeft meestal reeds in de eerste dagen van heparinegebruik een trombo-

gecontinueerd worden tot de laboratoriumuitslag bekend is. Bij een hoge score is direct

cytopenie, veroorzaakt door een directe heparine-trombocyten interactie, waarbij het

staken van het heparinegebruik aangewezen, in ieder geval tot de laboratoriumdiagnos-

pro-aggregatie en trombocyten activerende effect voor een hoger ‘verbruik’ van trombo-

tiek uitsluitsel geeft.

cyten zorgt.
Het activerende effect zorgt ook voor een verhoogde PF4-expressie op het trombocytenTabel 3: 4 T’s pretest probability HIT scoring, Warkentin 2003

membraan, waardoor meer heparine kan binden. Tevens lijkt de binding van heparine
aan trombocyten te worden verhoogd door bepaalde aandoeningen waarbij een grotere

>50% fall or platelet nadir 20-100 x 109/L

2

myocardinfarct.

30-50% fall or platelet nadir 10-19 x 109/L

1

Over het algemeen is de trombocytopenie bij HIT type I niet ernstig (meestal > 100 x 109/l).

fall <30% or platelet nadir <10 x 109/L

0

activering van trombocyten optreedt, bijvoorbeeld systemische arteriële pathologie en

Thrombocytopenia

		
HIT type II

Timing

Clear onset between days 5 and 10 or less than 1 day

Dit type ontstaat over het algemeen na vier tot twintig dagen heparinegebruik (eerder bij

(if heparin exposure within past 100 days)

een secundaire immuunrespons).

Consistent with immunization but not clear (e.g. missing

2

Naast de bovenstaande HIT type I aandoening worden ook antistoffen gevormd tegen de

platelet counts) or onset after day 10

1

complexen van heparine met trombocytenmembraanstructuren.

Platelet count fall too early (without recent heparin exposure)

0

		
De volgende processen kunnen plaats vinden:
. Heparine bindt aan vrij PF4 in plasma (in kleine hoeveelheden aanwezig, afkomstig uit

Thrombosis or other

New thromb. Skin necr. Post hep. acute syst. reaction

2

sequelae (e.g. skin lesions)

Progressive or recurrent thromb. suspected thromb.

1

None

0

trombocyten);
. door antistofvorming tegen het heparine-PF4 complex ontstaan heparine-PF4-antistof

		

complexen;
. doordat de Fc-staarten van de antistoffen binden aan IgG-Fc-receptoren (FcRII) op

Other causes

trombocyten vindt activering van deze trombocyten plaats, waardoor meer PF4 vrijkomt

No other causes

2

Possible other causes

1

Definite other cause is present

0

uit de a-granula;
. dit PF4 vormt weer heparine-PF4-antistof complexen waardoor meer trombocytenactivatie

Score 6-8 = high; 4-5 = intermediate; 0-3 = low

plaats vindt;
. vrij PF4 bindt ook aan heparine-achtige structuren (glycosaminoglycanen) op het oppervlak van endotheelcellen en ook hieraan binden de antistoffen;
. hierdoor ontstaat een immuun-gemedieerde endotheelcelbeschadiging en een verhoogde

Wat betreft de laboratorium diagnostiek:
De reeds langer bestaande Plaatjes Aggregatie Assay (PAA) was niet gevoelig genoeg om

kans op trombo-embolische complicaties zoals arteriële trombose, myocardinfarcten,

als voldoende betrouwbare laboratoriumtest te worden gebruikt.

herseninfarcten, recidiverende longembolieën, uitgebreide veneuze trombose en diffuse

Thans zijn er verschillende sensitieve en specifieke tests beschikbaar, zoals de ‘Heparin

intravasale stolling.

Induced Platelet Activation Assay’ (HIPAA), de ‘Serotonin Releasing Assay’ (SRA) en de
PF4-heparine ELISA.

Ernstige bloedingen treden slechts zelden op ondanks de parenterale anticoagulantia en

Gebleken is dat de huidige ELISA-kits voor het aantonen van de HIT-antistoffen in een

de trombocytopenie.

groot aantal gevallen onjuist positief (fout-positief) zijn. Juist bij uitslagen in de lage range

De kans op deze trombo-embolische complicaties wordt geschat op ongeveer 50%,

0 – 1,5 komt dit vaak voor. In de lage regionen (0 – 1,0) is circa 85% onjuist positief en in

maar dit getal is gebaseerd op gepubliceerde (en dus meestal ernstiger) gevallen en is

het gebied 1,0 tot 2,0 circa 40%. De test is wel sensitief, maar niet specifiek genoeg.

daardoor mogelijk te hoog.

De HIPAA is een functionele aggregatietest die een hogere specificiteit heeft, waardoor
het aantal onjuist positieve uitslagen kan worden gereduceerd.
Op het immunohematologisch referentielaboratorium van Sanquin Diagnostiek wordt de

Diagnostiek bij trombocytopenie door heparine gebruik

PF4-heparine ELISA in combinatie met de HIPAA verricht. Ook kan de HIPAA als losse test

De diagnostiek voor HIT type II bestaat uit een combinatie van klinische gegevens en

worden aangevraagd.

laboratorium uitslagen. Voor het stellen van de diagnose is de ‘4T’s score’ van Warkentin
belangrijk (zie tabel 3).

68

Autoimmuun trombocytopenie / granulocytopenie

69

Autoimmuun trombocytopenie / granulocytopenie

Therapie en advies voor trombocytopenie door heparinegebruik
Bij HIT type I kan, afhankelijk van de ernst van de trombocytopenie, worden overwogen
om te stoppen met heparine toediening. Soms verbetert het klinische beeld ondanks het
voortzetten van de heparine toediening.
Bij HIT type II is het noodzakelijk de heparinetoediening te staken. Overwogen kan worden
om een van de laag moleculair gewicht heparines (LMWH) te proberen, maar het is
bekend dat bij een groot aantal patiënten de antistoffen een kruisreactiviteit met LMWH’s
vertonen. Het is daarom noodzakelijk om een alternatief anticoagulans te geven.
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5

HLA-typering en HLA-geassocieerde aandoeningen

Het HLA-systeem

Inleiding
De genetische informatie van het HLA-systeem (HLA = humane leukocyten antigeen) ligt
in een cluster van genen die voorkomen op de korte arm van chromosoom 6 (figuur 1).

Figuur 1: HLA-systeem
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De genproducten van het HLA-systeem zijn te verdelen in HLA-klasse I en klasse II antigenen, enkele complementfactoren (C2, C4, Bf), het enzym 21-hydroxylase en tumor
necrosis factor (TNF). Tot de HLA-klasse I antigenen behoren de HLA-A, -B en -C moleculen,
die voorkomen op het celoppervlak van alle kernhoudende cellen en trombocyten.
Daarentegen bevinden de HLA-klasse II antigenen, waartoe de HLA-DR, -DQ en -DP
moleculen behoren, zich op de celmembraan van cellen die actief aan de immuunrespons deelnemen (zoals monocyten en macrofagen) en die tot taak hebben lichaamsvreemde structuren aan te bieden aan het immuunapparaat. Het HLA-systeem wordt
gekenmerkt door een sterk polymorfisme. Dit betekent dat er van elk gen een groot
aantal allelische vormen bestaan. HLA-allelen worden door middel van een letter-cijfer
combinatie aangeduid, bijvoorbeeld HLA-A*02:01:01:01 (figuur 2).
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Daarnaast spelen HLA-antigenen een belangrijke rol bij het ontstaan van transplantatie-

Figuur 2: Naamgeving HLA-allelen

immuniteit en kan immunisatie tegen HLA-antigenen de oorzaak zijn van ongewenste
HLA-A*02:01:01:02L

reacties na bloed (component) transfusies.

verschil in celmembraan expressie

nucleotide verschil in niet coderende regio’s

synonieme nucleotide substitutie in coderende regio’s

specifiek HLA-eiwit

allel groep

gen

								
Figuur 3: Voorbeeld van een overervingpatroon van een gezin bestaande uit
vader, moeder en vier kinderen
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De combinatie van HLA-allelen waarvan de genetische informatie is gelegen op hetzelfde
chromosoom 6, wordt een HLA-haplotype genoemd (bijvoorbeeld HLA-A*01,-B*08,C*07,-DRB1*03,-DRB3*01,-DQB1*02). Ieder individu erft één haplotype van zijn moeder
en één haplotype van zijn vader.

A*01
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Op basis van de HLA-typering van één individu kunnen zonder familieonderzoek alleen
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C*07

C*03

de afzonderlijke allelen worden vastgesteld en niet de overgeërfde maternale en paternale haplotypen (tabel 1).
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Tabel 1: Voorbeeld van een willekeurige HLA-typering van één individu
HLA-A locus

A*01

A*02

HLA-B locus

B*40

B*08

Methoden van HLA-typering en HLA-antistofonderzoek

HLA-C locus

C*03

C*07

Een HLA-typering kan bepaald worden met behulp van serologische en/of DNA-technieken.

HLA-DR locus

DRB1*03

DRB1*04

Een serologische HLA-typering (= fenotypering) wordt verricht door middel van incubatie

DRB3*01

DRB4*01

van geïsoleerde lymfocyten met een panel van goed gedefinieerde HLA-antistoffen.

DQB1*02

DQB1*03

Antistofbinding wordt bepaald in een complement-afhankelijke microcytotoxiciteitstest

HLA-DQ locus

(CDC), waarbij cellysis wordt gemeten met een kleurstof die vrijkomt uit de gelyseerde
De afzonderlijke haplotypen kunnen zonder familieonderzoek niet worden vastgesteld.

cellen. Het gebruik van DNA-technieken voor het bepalen van HLA-allelen heeft geleid
tot meer inzicht en een betere definitie van polymorfe HLA-antigenen. De meest gebruikte
DNA-technieken voor het vaststellen van de aanwezigheid van de verschillende allelen

Aan de hand van een gezin bestaande uit vader, moeder en vier kinderen is in figuur 3

zijn de ‘sequentie-specifieke primer’ (SSP) reactie, de ‘sequentie-specifieke oligonucleo-

een voorbeeld van een overervingpatroon weergegeven. Soms lijkt er maar één HLA-allel

tide’ (SSO) techniek, en de ‘sequence base typing’ (SBT) techniek.

van een bepaald gen aanwezig. In dit geval is er sprake van homozygotie: dezelfde ge-

Als uitgangsmateriaal voor de DNA-typeertechnieken wordt gebruik gemaakt van

netische informatie is van beide ouders overgeërfd. In zeldzame gevallen kan op één van

genomisch DNA geïsoleerd uit lymfocyten.

de chromosomen een nog niet eerder gedefinieerd HLA-allel aanwezig zijn of er is sprake

Bij de SSP-techniek wordt gebruik gemaakt van sequentie-specifieke primers die gericht

van een genetisch defect waardoor het genproduct niet tot expressie komt.

zijn tegen de polymorfe gensegmenten. PCR-amplificatie duidt op de aanwezigheid van

De biologische betekenis van HLA-antigenen is gelegen in de regulatie van de cellulaire

het desbetreffende HLA-allel. Afhankelijk van het te analyseren locus zijn 8 tot 64 PCR-

immuunrespons tegen lichaamsvreemde structuren, zoals virussen en bacteriën.

primers nodig voor het definiëren van de allelen van één HLA-locus.
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een HLA-typering en analyse van aanwezigheid van circulerende HLA-antistoffen tegen

Bij de SSO-techniek wordt met behulp van PCR het polymorfe deel van een HLA-gen

gemismatchte HLA-antigenen van de potentiële donor.

geamplificeerd met primers gericht tegen niet-polymorfe delen van de genen. Het

2 Corneatransplantatie: bij corneatransplantatie is het van belang dat patiënten met een

geamplificeerde DNA wordt gehybridiseerd met sequentie-specifieke oligonucleotiden

verhoogd risico op vaatingroei en/of circulerende HLA-antistoffen, met een HLA-A, -B

die gebonden zijn aan een vaste drager. Afhankelijk van de methode en het te analyseren

compatibele donorcornea worden getransplanteerd.

locus zijn 24 tot 100 SSO’s nodig voor het definiëren van de allelen van één HLA-locus.

3 Allogene stamcel(beenmerg)transplantatie: in het algemeen wordt voor patiënten die in

De laatste jaren wordt steeds meer gebruik gemaakt van de Luminex xMAP techniek
voor het verrichten van ‘grootschalige’ HLA-typeerwerkzaamheden. Deze techniek maakt

aanmerking komen voor een stamcel(beenmerg)transplantatie het liefst gebruik gemaakt

gebruik van een array van 100 fluorescentie gecodeerde microsferen die gecoat zijn met

van HLA-identieke eerstegraadsverwanten als donor. Dit om het risico van transplan-

sequentie-specifieke oligonucleotiden gericht tegen polymorfe HLA-gensegmenten. De

taatafstoting of het optreden van ‘graft-versus-host’ ziekte (GVHD) zo klein mogelijk

fluorescerende microsferen en specifiek gebonden PCR-producten worden door middel

te houden. Echter, onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat HLA-identieke

van laserstralen aangetoond in een flowanalyzer.

niet-familieleden en HLA-incompatibele verwante donoren als stamcel(beenmerg)donor

De SBT-techniek heeft als voordeel dat van de geamplificeerde gensegmenten exact de

kunnen fungeren. Als er geen gematchte onverwante donor beschikbaar is, dan is in

nucleotide-volgorde kan worden bepaald. Hierdoor is het mogelijk om alle relevante poly-

sommige gevallen een ‘double cord blood’ transplantatie een alternatieve optie.

morfe gensequenties te analyseren, waardoor op hoog resolutieniveau de HLA-typering

De belangrijkste oorzaak van transplantaatafstoting of het optreden van ‘graft-versus-

kan worden vastgesteld.

host’ ziekte is de activatie van T-lymfocyten gericht tegen HLA-verschillen tussen donor

Een volledige hoge resolutie HLA klasse I en klasse II genotypering (= HLA-A*, -B*, -C*,

en ontvanger.

-DRB1*, -DQB1* en -DPB1* typering) wordt in de regel alleen verricht voor het vaststellen
van potentiële stamcel(beenmerg)donoren bij HLA-identieke onverwante donor-ontvanger
Diagnostiek

combinaties.

HLA-typering en HLA-antistofonderzoek
Een HLA-antistofonderzoek kan verricht worden met de conventionele serologische

HLA-typering en HLA-antistofonderzoek vinden plaats middels de methoden beschreven

cytotoxiciteitstest. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een panel HLA goed gekarakteri-

onder ‘Methoden van HLA-typering en HLA-antistof onderzoek’.

seerde cellen dat geïncubeerd wordt met patiëntensera. Antistofbinding wordt bepaald
in een complement-afhankelijke microcytotoxiciteitstest (= CDC), waarbij cellysis wordt
Kliniek

aangetoond door een kleurstof die opgenomen wordt door de gelyseerde cellen.

Bloedtransfusie,

Echter, de laatste jaren wordt steeds meer gebruik gemaakt van de Luminex xMAP
techniek voor zowel de detectie als de identificatie van HLA-antistoffen. Deze techniek

trombocytentransfusie, 1 Bloedtransfusiereactie: een transfusiereactie treedt op tijdens het toedienen van een
bloedtransfusie en uit zich in koude rillingen, pijn in de lendenen en/of moeite met
transfusion-related

maakt gebruik van een array van polystyreen bolletjes die gecoat zijn met gezuiverde

lung injury (TRALI)

HLA-antigenen. Gebonden antigeen-antistof complexen worden door middel van laserstralen aangetoond.

doorzuchten. Een dergelijke transfusiereactie kan berusten op de aanwezigheid van
HLA-antistoffen.
2 Refractair zijn van trombocytenconcentraten: het refractair zijn van trombocytenconcentraten
kenmerkt zich in het trombocytopenisch blijven van de patiënt, ondanks toegediende
trombocytenconcentraten. De oorzaak is vaak de aanwezigheid van antistoffen gericht

Kwaliteit
De gevolgde werkwijze van de afdeling HLA diagnostiek, betreffende materiaal ontvangst, materiaal identificatie, analyse, interpretatie en rapportage is geaccrediteerd
volgens:
. European Federation for Immunogenetics (EFI) standards for Histocompatibility Testing
. Raad voor Accreditatie (RvA) ISO17025/15189
. Coördinatie Commissie ter bevordering van kwaliteitsbeheersing op het gebied van
Laboratorium onderzoek in de gezondheidszorg (CCKL).

tegen HLA-klasse I antigenen. Een transfusie afkomstig van HLA-klasse I gematchte donoren
levert dan veelal goede resultaten op.
3 TRALI: Transfusion related acute lung injury (TRALI) is een zeldzame maar ernstige transfusiereactie die optreedt na de toediening van plasmahoudende bloedcomponenten.
Kenmerkend voor TRALI is het plotselinge optreden van dyspnoe, cyanose en soms shock
ten gevolge van longoedeem. Er zijn verschillende verklaringen voor het optreden van dit
acute respiratoire distress syndroom (ARDS), namelijk een immunogene oorzaak: hierbij
zouden circulerende HLA-antistoffen aanwezig bij de ontvanger reageren met leukocyten
in het donorbloed (TRALI met immunogene oorzaak). Maar ook leukocytenantistoffen
aanwezig in de plasmahoudende bloedcomponenten kunnen de oorzaak van TRALI zijn.

Niertransplantatie,
corneatransplantatie,

Kliniek
1 Niertransplantatie: de HLA-typering van patiënten met een terminale nierinsufficiëntie

TRALI is vermoedelijk het gevolg van activatie van leukocyten, die vervolgens vastlopen in
de longcirculatie, wat kan leiden tot longoedeem ten gevolge van beschadiging van het

allogene stamcel (been-

die in aanmerking komen voor een niertransplantatie is van belang om voor hen een

vaatbed (zie ook Hoofdstuk 1).

merg) transplantatie

zo compatibel mogelijke donornier te kunnen vinden. De HLA-typering van de donor

In een minderheid van de TRALI-gevallen zouden vasoactieve stoffen aanwezig in een

moet daarbij zoveel mogelijk overeenkomen met die van de ontvanger om afstoting

bloedproduct de oorzaak van het TRALI-beeld zijn.

van het transplantaat te voorkomen. Vooral overeenkomsten in de HLA-DR-antigenen
zijn hierbij van belang. Ook is het mogelijk dat verwanten van de patiënt een nier willen
afstaan. Of dit aanbod te accepteren is kan worden vastgesteld door het verrichten van
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Diagnostiek

de beginfase van de aandoening, wanneer op grond van klinische criteria geen

Bij patiënten die een bloed(componenten)transfusie moeten ontvangen en die bij een

definitieve diagnose kan worden gesteld. Bij patiënten die niet één van de met HLA-B*27-

voorgaande transfusie complicaties vertoonden (transfusiereacties) is een onderzoek op

negatieve Bechterew geassocieerde aandoeningen vertonen en waarbij deze ook niet bij

de aanwezigheid van HLA-antistoffen vaak nuttig.

de eerstegraads familieleden aanwezig zijn, pleit de afwezigheid van het HLA-B*27-allel

Bij het refractair zijn van trombocytenconcentraten biedt onderzoek naar HLA-klasse I

sterk tegen de diagnose ziekte van Bechterew.

antistoffen uitsluitsel omtrent de mogelijke rol daarvan.

Uit familieonderzoek is gebleken dat de HLA-B*27-positieve verwanten van een HLA-

In geval van TRALI zal het plasma van de donor en van de ontvanger moeten worden

B*27-positieve Bechterew patiënt een verhoogd risico voor sacroilliïtis hebben: bij 25%

onderzocht op aanwezigheid van antistoffen tegen lymfocyten, granulocyten en leuko-

van deze groep treft men tekenen van sacroilliïtis aan. HLA-B*27-negatieve verwanten

cyten (zie Hoofdstuk 1). Indien leukocytenantistoffen aantoonbaar zijn in plasma van de
donor of de ontvanger, dient met behulp van een kruisproef dan wel via HLA-typering
de aanwezigheid van het antigeen waartegen de antistoffen gericht zijn bij de ontvanger
dan wel de donor van het bloedproduct vastgesteld te worden.

hebben geen verhoogd risico hiervoor.
2 De ziekte van Reiter is ook geassocieerd met het HLA-B*27-allel. Tegenover 100 HLAB*27-positieve patiënten worden 27 HLA-B*27-negatieve patiënten gevonden. Ook hier
dient er uiteraard mee rekening te worden gehouden dat de frequentie van HLA-B*27
in de Kaukasische bevolking 9% is en dat slechts een klein aantal van deze personen de
ziekte van Reiter krijgt.

HLA-klasse I
geassocieerde ziekten

Kliniek
1 Ziekte van Bechterew = Spondylitis Ankylopoëtica (SA): de ziekte van Bechterew is een

3 Bij vijftig procent van de acute uveïtis anterior (AUA) patiënten is het HLA-B*27-allel
aanwezig. HLA-B*27-positieve patiënten onderscheiden zich van HLA-B*27-negatieve

chronisch ontstekingsproces van de gewrichten tussen de wervels, gepaard gaand met

patiënten in die zin dat het optreden van AUA bij HLA-B*27-positieve patiënten frequent

zeer geleidelijke verstijving en deformatie van zowel de gewrichten als de gewrichts-

(55-90%) het eerste teken is van een zich ontwikkelende spondilitis ankylopoëtica.

banden, tenslotte resulterend in een voorovergekromde, stijve rug en een starre borstkas.

Bovendien is de prognose van AUA bij HLA-B*27-positieve patiënten aanzienlijk gunstiger

2 Ziekte van Reiter: de ziekte van Reiter omvat een combinatie van klachten, bestaande uit
ontsteking van de urinebuis, het oogbindvlies en één of meerdere gewrichten.
3 Acute uveïtis anterior (AUA): acute uveïtis anterior is een aandoening van het oog met
ontsteking van het regenboogvlies, straallichaam en vaatvlies van het oog.
4 Birdshot chorioretinopathie: Birdshot chorioretinopathie kenmerkt zich door een aandoening van het vaatvlies en het netvlies van het oog.
5 Ziekte van Behet: de ziekte van Behet kenmerkt zich door onder andere oppervlakkige
zweren van de slijmvliezen van mond, ogen en uitwendige geslachtsorganen.
6 Hereditaire hemochromatose : Hereditaire hemochromatose is een ijzerstapelingsziekte

dan bij HLA-B*27-negatieve patiënten, bij wie eerder de ontwikkeling van een chronische
uveïtis wordt gezien en het beloop nogal eens wordt gecompliceerd door het optreden
van glaucoom en cataract.
4 Birdshot chorioretinopathie vertoont een vrijwel volledige associatie met het HLA-A*29
allel.
5 In epidemiologisch onderzoek is aangetoond dat de ziekte van Behet geassocieerd is
met HLA-B5 antigenen, met name HLA-B51 en HLA-B52.
6 Hereditaire hemochromatose is een autosomaal recessieve aandoening ten gevolge van
mutaties in het HFE-eiwit, waarvan het gen gelegen is binnen het HLA-complex, dichtbij

waarbij afzetting van ijzer in weefsels en organen plaatsvindt ten gevolge van overmatige

het HLA-A*03-allel. Het HFE-eiwit is betrokken bij de regulatie van de opname van ijzer

ijzerresorptie vanuit de darmen.

uit de darm doordat het competeert met transferrine voor binding aan de transferrine-

7 Abacavir overgevoeligheid: toediening van de hiv-remmer abacavir (bekend onder de

receptor. Mutaties in HFE leiden tot overmatige opname van ijzer. Dit kan leiden tot

merknamen Ziagen, Kivexa en Trizivir) kan ernstige overgevoeligheidsreacties teweeg

stapeling van ijzer en daarmee tot ernstige schade aan lever, hart, gewrichten en

brengen.

endocriene organen bij volwassenen. Bij diagnose voor eindstadium orgaanschade is
regelmatige flebotomie (aderlaten) een effectieve en levensreddende behandeling doordat met de erytrocytenverwijdering de ijzervoorraden gedepleteerd worden. Beenmerg-

Diagnostiek
1 Het stellen van de diagnose ‘ziekte van Bechterew’ kan met name in het beginstadium

erytropoiese compenseert effectief voor het bloedverlies.
De belangrijkste ziekte-geassocieerde mutatie in HFE is substitutie van Cysteïne-282 door

grote moeilijkheden opleveren. Uit epidemiologisch onderzoek is gebleken dat er een

Tyrosine. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat dubbele heterozygotie voor de Cys282Tyr

zeer hoge associatie bestaat tussen de ziekte van Bechterew en het voorkomen van het

mutatie met een andere mutatie (His63Asp) ook aanleiding kan geven tot het ontwikkelen

HLA-B*27-allel, in die zin dat 90% van de patiënten deze genetische merker draagt. Het

van de ziekte. Door bij deze ‘at risk’ patiënten de ijzerstofwisseling periodiek te vervolgen,

is de vraag of de zeer kleine groep Bechterew patiënten die het HLA-B*27-allel niet bezit

kunnen tijdig maatregelen worden genomen om ijzerstapeling te voorkomen. De Cys282Tyr

(plusminus 10%) zich onderscheidt van de meerderheid van HLA-B*27-positieve Bechterew

mutatie komt bij 10-13% van alle Kaukasische (blanke) mensen voor, en bij 0,5% van

patiënten. Uit onderzoek is gebleken dat bij het merendeel van de HLA-B*27-negatieve

hen in homozygote vorm. Recente literatuurgegevens wijzen uit dat van de homozygoten

Bechterew patiënten deze aandoening gepaard gaat met het voorkomen van een aantal

ongeveer 1% hereditaire hemochromatose ontwikkelt. Binnen families met deze ziekte is

andere aandoeningen, zoals psoriasis en inflammatoire darmaandoeningen (met name

de penetrantie echter veel hoger. Het verdient daarom aanbeveling in geval een patiënt

de ziekte van Crohn) bij de patiënt of bij eerstegraads familieleden van de patiënt.

met zekerheid als hemochromatose-patiënt is geïdentificeerd, familie-onderzoek te laten

Voor de diagnostiek bij de individuele patiënt verliest de bepaling van het HLA-B*27-allel

uitvoeren om andere dragers van het ziektegen binnen de familie op te sporen. Immers,

echter een belangrijk deel van zijn waarde doordat de frequentie van HLA-B*27 in de

de kans bij dragers van dit gen op homozygoot nageslacht is aanzienlijk. Bij Sanquin

Kaukasische bevolking 9% is en de frequentie van de ziekte van Bechterew ongeveer 1

Diagnostiek worden de Cys282Tyr mutatie en de His63Asp mutatie in het DNA uit een

promille bedraagt. De bepaling van het HLA-B*27-allel lijkt dan ook vooral van belang in

klein bloedmonster bepaald met behulp van de PCR-techniek.
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7 Behandeling van patiënten, die het HLA-B*57:01 allel bezitten, met de hiv-remmer abacavir

5 Het ontstaan van neonatale alloimmuun trombocytopenie bij pasgeborenen en post-

kan leiden tot ernstige toxische reacties. Om deze overgevoeligheidsreacties te voorkomen

transfusie purpura bij ouderen (vrijwel altijd vrouwen) kan worden veroorzaakt door

heeft het ‘Committee for Medicinal Products for Human Use’ (CHMP) en het Europese

antistoffen tegen het trombocyt HPA-1a-antigeen. Echter, niet alle HPA-1a-negatieve

Geneesmiddelen Agentschap (EMEA) besloten dat patiënten pas de hiv-remmer abacavir

individuen ontwikkelen na sensibilisatie (transfusie en/of zwangerschap) door HPA-1a-

toegediend mogen krijgen als de aanwezigheid van het HLA-B*57:01 allel is uitgesloten.

positieve trombocyten anti-HPA-1a-antistoffen. In het geval van HPA-1a-incompatibiliteit
is gebleken dat alleen HPA-1a-negatieve individuen die het HLA-DRB3*01:01-allel (= HLADR52a) bezitten, anti-HPA-1a-antistoffen kunnen maken. Bij een HPA-1a-negatief individu

HLA-klasse II
geassocieerde ziekten

Kliniek
1 Insuline-afhankelijke diabetes mellitus (IDDM): IDDM kenmerkt zich door onvoldoende
insuline productie door de alvleesklier, wat uiteindelijk leidt tot suikerziekte.
2 Coeliakie: Coeliakie is een spijsverteringsstoornis die gekenmerkt wordt door een overgevoeligheid voor eiwitverbindingen (gluten) die in graanproducten voorkomen.
3 Multipele sclerose (MS): Multipele sclerose is een neurologische aandoening die gekenmerkt
wordt door toenemende uitvalsverschijnselen van spieren en gevoelszenuwen.
4 Narcolepsie: Narcolepsie of slaapziekte is een neurologische afwijking die gekenmerkt

is het daarom aan te bevelen, indien er nog kinderwens bestaat of als er een relatief
verhoogd risico is dat de betreffende persoon een bloedtransfusie zal behoeven, om een
HLA-DRB3*01:01-typering te laten verrichten.
6 De ontwikkeling van primaire scleroserende cholangitis wordt mede bepaald door
genetische factoren. Vrijwel alle patiënten zijn positief voor het HLA-DRB3*01:01-allel
(= HLA-DR52a). Het bepalen van het HLA-DRB3*01:01-allel kan dan ook behulpzaam zijn
bij de diagnostiek en met name bij het onderscheid van primaire biliaire cirrose, waarbij
geen betrokkenheid van het HLA-DRB3*01:01-allel is vastgesteld.

wordt door aanvallen van slaapzucht. Een tweede belangrijk symptoom is het plotseling
bilateraal verlies van spiertonus (cataplexie).
5 Sensibilisatie tegen trombocyt HPA-1a (Zw a) antigeen: sensibilisatie tegen trombocyten
HPA-1a-antigeen kan zich uiten in het ontstaan van neonatale alloimmuun trombocytopenie (NAITP) bij pasgeborenen en posttransfusie purpura bij ouderen.
6 Primaire scleroserende cholangitis (PSC): kenmerkend voor primaire scleroserende cholangitis is een verharding van de galwegen ten gevolge van galwegontsteking.

Diagnostiek
1 Bij insuline-afhankelijke diabetes mellitus (IDDM) wordt een hoge frequentie van HLADRB1*03 en/ of HLA-DRB1*04 allelen gevonden. Familieonderzoek heeft aangetoond dat
de kans dat deze aandoening zich voor het 30ste levensjaar bij HLA-identieke verwanten
van IDDM-patiënten openbaart 15% bedraagt. Bij HLA-niet-identieke verwanten is
dit percentage 1%. Ook bij deze ziekte kan de risicogroep met HLA-typering worden
vastgesteld.
2 Bij coeliakie patiënten is een hoge associatie aangetoond met het HLA-DQB1*02/
DQA1*0501- en/of HLA-DQB1*0302/DQA1*03 haplotype. Bij verdenking op coeliakie
is de afwezigheid van met name HLA-DQB1*02/DQA1*0501 en HLA-DQB1*0302/
DQA1*03 dan ook een argument tegen de diagnose.
3 Multipele sclerose wordt vijfmaal vaker bij individuen met het HLA-DRB1*15, -DQA1*01,
-DQB1*06 haplotype aangetroffen dan bij HLA-DRB1*15-negatieve individuen. Belangrijker echter is dat de aanwezigheid van HLA-DRB1*15 significant vaker gepaard gaat met
de ontwikkeling van multipele sclerose na het doormaken van een neuritis optica.
4 Narcolepsie is een aandoening die de sterkste associatie vertoont met een HLA-antigeen.
Onderzoek in verschillende bevolkingsgroepen heeft uitgewezen dat vrijwel alle narcolepsie patiënten het HLA-DRB1*15:01, -DQA1*01:02, -DQB1*06:02 (= HLA-DR15/DQ6) haplotype bezitten. De sterke, vrijwel volledige associatie van narcolepsie met het
HLA-DRB1*15:01/DQB1*06:02 haplotype betekent dat HLA-DRB1*15:01/DQB1*06:02typering een nuttige bijdrage kan leveren aan de diagnostiek van narcolepsie. Al geeft de
aanwezigheid van het HLA-DRB1*15 haplotype steun aan de diagnostiek, bedacht moet
worden dat de frequentie van HLA-DRB1*15 in de normale bevolking 25% bedraagt.
De afwezigheid van het HLA-DRB1*15 haplotype is dan ook een belangrijk argument
tegen de diagnose, zodat dan andere oorzaken voor hypersomnie of cataplexie moeten
worden overwogen.
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6
Inleiding

Vaderschapsonderzoek en ander familierelatieonderzoek

DNA-onderzoek naar biologisch vaderschap, moederschap, ouderschap of andere
familierelaties kan worden uitgevoerd wanneer er verschil van mening of twijfel bestaat
omtrent de biologische verwantschap. Bijvoorbeeld bij erkenning van vaderschap, ontkenning van vaderschap, rondom alimentatie zaken, bij procedures rond asielaanvragen,
gezinshereniging, aanvragen van het Nederlanderschap of andere persoonlijke redenen.
De voor het verwantschapsonderzoek noodzakelijke DNA-profielen kunnen worden
bepaald uit onder andere bloed, wangslijm, weefsel, haren en nagels.

Achtergrond van het

Bij het onderzoek naar biologisch vaderschap (of andere familierelaties) wordt gebruik

DNA-onderzoek

gemaakt van erfelijke kenmerken die vastgelegd zijn in het DNA. Het DNA van mensen
is opgeslagen in 23 paar chromosomen, 22 paar autosomale chromosomen en één paar
geslachtschromosomen. Vrouwen hebben twee X-chromosomen en mannen hebben een
X- en een Y-chromosoom.
Alle erfelijke kenmerken zijn bij ieder individu in duplo aanwezig, waarbij één helft van
de genetische informatie afkomstig is van de moeder en de andere helft van de vader.
Een groot deel van het erfelijke materiaal, DNA, is bij ieder individu hetzelfde. Sommige
stukken van het DNA variëren echter van persoon tot persoon, de zogenaamde DNApolymorfismen. Deze DNA-polymorfismen zijn uitermate geschikt voor het vaststellen
van een voor ieder individu karakteristiek DNA-profiel.
Bij het vaderschapsonderzoek maken we gebruik van zogenaamde ‘Short Tandem
Repeat’ polymorfismen. ‘Short Tandem Repeats’ (STR) zijn opgebouwd uit korte stukjes
DNA van 4 of 5 nucleotiden die meerdere keren achter elkaar voorkomen. Het aantal
keren dat deze 4- of 5-nucleotiden-repeats achter elkaar voorkomen varieert en zorgt dus
voor de verschillende varianten of allelen (zie figuur 1). Bij het vaststellen van een DNAprofiel maken we gebruik van meerdere van deze STR-polymorfismen. Daar een kind
erfelijke kenmerken van beide biologische ouders erft, moet dit in het DNA-profiel tot
uiting komen. Deze DNA-profielen bestaan uit autosomale DNA-polymorfismen.
Voor verwantschapsvragen in de mannelijke lijn wordt gebruik gemaakt van Y-STRpolymorfismen.
Indien de mannelijke lijn wordt onderbroken, of als de autosomale DNA-polymorfismen onvoldoende informatie leveren, kunnen X-specifieke STR-polymorfismen een bijdrage leveren.

Figuur 1: Schematische voorstelling van een ‘Short Tandem Repeat’ waarbij de 4-nucleotiderepeat ACCT voorgesteld wordt door een blokje. Dit STR-systeem bevat de allelen 3 en 5.

ACCT
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Resultaat autosomaal

De DNA-allelen die worden aangetoond bij het kind, zijn afkomstig van beide biologische

Indien de onderzochte man niet van het biologisch vaderschap kan worden uitgesloten

DNA-onderzoek

ouders. Het DNA-allel van het kind dat niet aanwezig is bij de biologische moeder moet

(zie figuur 3a), wordt met behulp van de statistische methode volgens Essen-Möller de

afkomstig zijn van de biologische vader. Indien de onderzochte man dit DNA-allel van

vaderschapsindex (I) en de waarschijnlijkheidswaarde (W) berekend.

het kind niet heeft is er sprake van een mismatch. Een uitsluiting van het biologisch vaderschap is gebaseerd op tenminste drie mismatches, aangetoond op drie onafhankelijke
DNA-polymorfismen op verschillende chromosomen. (zie figuur 2a).

Figuur 3a: Aanwijzing van vaderschap
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Voor het STR-systeem D3S1358 heeft het kind de allelen 14 en 17. Het kind heeft van moeder
het allel 17 gekregen en van vader het allel 14. Zo ook voor de andere drie systemen (figuur 3b).

DNA-profielen van vier DNA-systemen van moeder, kind en mogelijke vader.
Voor het STR-systeem D3S1358 heeft het kind de allelen 15 en 17. De moeder heeft alleen
allel 17 dus het kind heeft allel 17 van de moeder gekregen. Allel 15 moet dus van de vader

Figuur 3b: Stamboom bij aanwijzing van vaderschap met de typeringen van vier STR-systemen

afkomstig zijn. Deze man heeft dit allel 15 niet en kan dus niet de biologische vader zijn van
dit kind. Zo ook voor de andere drie systemen. Zie ook de bijbehorende stamboom (figuur 2b).
Vrouw

Figuur 2b: Stamboom bij uitsluiting van vaderschap met de typeringen van vier STR-systemen
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Voor de vaderschapsindex geldt de formule I = X/Y, waarbij X aangeeft hoe groot de kans

Het Y-STR DNA-profiel dat bij een mannelijke persoon wordt aangetoond, moet afkomstig

is voor de onderzochte man om het allel door te geven aan het kind gegeven de onder-

zijn van zijn biologische vader. Indien het Y-STR DNA-profiel bij twee mannen niet identiek

zochte moeder en Y de kans aangeeft dat een willekeurige man het getypeerde allel

is, dan is bij de onderzochte mannen het bloedverwantschap in de mannelijke lijn uit-

heeft. Vanuit I wordt W berekend via de formule W = (I/I+1) * 100%. W geeft aan hoe

gesloten. Tevens geldt dat de onderzochte mannen niet dezelfde biologische vader hebben.

groot de kans is dat de onderzochte man de biologische vader is. De W-waarde wordt

(zie figuur 5a).

uitgedrukt in de volgende categorieën:
W tussen 99 en 99,9%		

vaderschap zeer waarschijnlijk

Figuur 5a: DNA profiel van vier Y-DNA polymorfismen, uitsluiting biologisch bloedverwant-

W tussen 99,9 en 99,99%		

vaderschap hoogst waarschijnlijk

schap in de mannelijke lijn

W groter dan 99,99%		

vaderschap met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
DNA-systemen

Resultaat

Het Y-chromosoom wordt in principe onveranderd overgeërfd van vader op zoon

Y-chromosomaal

(zie figuur 4).
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Figuur 4: Overerving Y-STR DNA-profiel van vader op zoon
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Statistische Methode
Voor de berekening van de biologische bloedverwantschapsindex in de mannelijke lijn,
met behulp van Y-chromosomaal DNA-onderzoek, geldt de formule I = 1/p, waarbij p
aangeeft de Y-haplotype frequentie in de onderzochte populatie. Hiervoor wordt eerst de
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frequentie van het bepaalde Y-haplotype bepaald door toetsing aan de YHRD-database

Vervolgens wordt de p berekend aan de hand van de volgende formule:

(The institute of Legal Medicine, Charity – University Medicine, Berlin).

p = (k+1)/(n+1)

Vervolgens wordt de p berekend aan de hand van de volgende formule:
p = frequentie

p = (k+1)/(n+1)

k = aantal observaties in de database
n = aantal haplotypes in de database

p = frequentie
k = aantal observaties in de database
n = aantal haplotypes in de database

Vervolgens wordt de biologische bloedverwantschapsindex (I) berekend.

Vervolgens wordt de biologische bloedverwantschapsindex (I) berekend.

I = 1/p

I = 1/p

De I-waarde wordt uitgedrukt in de volgende categorieën:
100 <

I

< 1.000

biologisch bloedverwantschap zéér waarschijnlijk

De I-waarde wordt uitgedrukt in de volgende categorieën:

1.000 <

I

< 10.000

biologisch bloedverwantschap hoogst waarschijnlijk

I

> 10.000

biologisch bloedverwantschap met aan zekerheid grenzende

100 <

I

< 1.000

biologisch bloedverwantschap zéér waarschijnlijk

1.000 <

I

< 10.000

biologisch bloedverwantschap hoogst waarschijnlijk

I

> 10.000

biologisch bloedverwantschap met aan zekerheid grenzende

			

			

waarschijnlijkheid

waarschijnlijkheid
Kwaliteit

De geleverde diensten van het laboratorium Vaderschapsonderzoek van Sanquin
Diagnostiek betreffende de afname, identificatie, analyse, interpretatie en rapportage

Resultaat

Indien de mannelijke lijn wordt onderbroken, of als de autosomale DNA-polymorfismen

X-chromosomaal

onvoldoende informatie leveren, kunnen X-specifieke STR-polymorfismen een bijdrage

DNA-onderzoek

leveren aan het verwantschapsonderzoek.

van rechtsgeldig vaderschaps- moederschaps-, ouderschaps- en ander familierelatie
onderzoek, wordt uitgevoerd volgens:
. het besluit DNA-onderzoek 2009 Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden 2009, 417
. de aanbevelingen van de ‘Paternity Testing Commission of the International Society of
Forensic Genetics’ (FSI, 2002 en 2007).

Met behulp van het DNA van twee vrouwen afkomstig van verschillende biologische
moeders kan met behulp van X-chromosomaal DNA-onderzoek worden onderzocht of

De gevolgde werkwijze van het laboratorium Vaderschapsonderzoek van Sanquin

zij afkomstig zijn van dezelfde mannelijke lijn. Dit onderzoek, bij afwezigheid van de

Diagnostiek is geaccrediteerd door:
. Raad voor Accreditatie (RvA) ISO 17025/15189
. Coördinatie Commissie ter bevordering van Kwaliteitsbeheersing op het gebied van

man, is niet mogelijk met behulp van autosomaal DNA-onderzoek, omdat hiermee het
biologisch vaderschap, niet kan worden uitgesloten.
Indien er geen sprake is van een overeenkomstig X-profiel bij de onderzochte vrouwen,

Laboratorium onderzoek in de gezondheidszorg (CCKL).

kan worden uitgesloten dat zij afkomstig zijn van dezelfde mannelijke lijn en kan worden
geconcludeerd dat de onderzochte vrouwen niet dezelfde biologische vader hebben.
Indien de twee vrouwen afkomstig zijn van dezelfde biologische moeder, kan het
X-chromosomaal DNA-onderzoek alleen worden uitgevoerd indien ook het DNA-

Praktische informatie

Een afspraak voor een rechtmatig verwantschapsonderzoek kunt u telefonisch maken
(tijdens kantooruren) via telefoonnummer 020 512 3178 of 020 512 3179.

materiaal van de moeder kan worden onderzocht.
Indien het bloedverwantschap afkomstig van dezelfde mannelijke lijn tussen twee vrouwen
niet kan worden uitgesloten, wordt statistisch de verwantschapsindex (I) berekend.

De afname
. De afname kan uitgevoerd worden door een hiervoor gekwalificeerd afnameteam op
vier locaties van Sanquin verspreid over Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Groningen

Statistische Methode
Voor de berekening van de biologische bloedverwantschapsindex van de mannelijke
lijn, met behulp van X-chromosomaal DNA-onderzoek, geldt de formule I = 1/p, waarbij

en Nijmegen);
. Partijen kunnen afzonderlijk een afspraak maken;
. Bij de afname moet u zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Ter plekke wordt
van alle betrokkenen een foto gemaakt.

p aangeeft de X-haplotype frequentie van vier linkage groepen in de onderzochte
populatie. Hiervoor wordt eerst de frequentie van het bepaalde X-haplotype bepaald
door toetsing aan de X ChrX-STR.org database (Insitut für Rechtsmedizin Magdenburg,
Leipzig en Dresden).

Resultaat
. Zodra van alle betrokkenen materiaal aanwezig is, wordt met het DNA-onderzoek
begonnen; de uitslag zal binnen circa 15 werkdagen bekend zijn;
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. Bij voorkeur wordt het rapport verstuurd naar een door partijen zelf aan te wijzen
contactpersoon (bijvoorbeeld huisarts, advocaat of maatschappelijk werker). In overleg is
het mogelijk het rapport zelf te ontvangen;
. Indien het verwantschap wordt uitgesloten, wordt dit met 100% zekerheid aangetoond.
Indien het verwantschap niet kan worden uitgesloten, dan wordt dit met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid (> 99,99%) aangetoond;
. In de rapportage worden de systemen en de bijbehorende resultaten genoemd, evenals
de conclusie inclusief de uitleg. Aan het rapport wordt een identiteitsverklaring toegevoegd.
Op de website www.vaderschapsonderzoek.nl kunt u aanvullende informatie vinden over
het verwantschapsonderzoek. Hierop is ook de informatie te vinden betreffende het niet
rechtmatig DNA-onderzoek van Sanquin.

Extra informatie
Met het DNA-profiel is het niet mogelijk om genetisch bepaalde ziekten op te sporen.
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7
Inleiding

Afweerstoornissen

De natuurlijke weerstand tegen infecties die ieder normaal individu heeft, is het resultaat
van een complex samenspel van specifieke- en aspecifieke reactiemechanismen, waarbij
zowel cellen (T- en B-lymfocyten, plasmacellen, granulocyten, monocyten/macrofagen)
als humorale factoren (immunoglobulinen, complementfactoren) zijn betrokken.
Wanneer één van deze elementen ontbreekt of abnormaal functioneert, kan dit leiden tot
een verhoogde vatbaarheid voor infecties.
Het onderzoek naar de oorzaak van verhoogde vatbaarheid is het zogenaamde immuunstatus-onderzoek, dat in drie onderdelen uiteen valt:
1 Onderzoek naar stoornissen van de fagocyten (granulocyten, monocyten/macrofagen) die
niet alleen de niet-specifieke afweer verzorgen, maar ook een belangrijke rol spelen bij
het op gang brengen en het effectueren van de specifieke afweer.
2 Onderzoek naar stoornissen in de cellen van het lymfoïde systeem, dat de specifieke
immunologische afweer verzorgt. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen:
a stoornissen in de humorale afweer ten gevolge van afwijkingen in de ontwikkelingen
van de B-lymfocyten die na stimulering door een antigeen normaliter uitrijpen tot
immunoglobuline-producerende plasmacellen en daardoor de productie van specifieke
antistoffen verzorgen
b stoornissen in de cellulaire afweer ten gevolge van afwijkingen in de ontwikkeling van de
T-lymfocyten (T-helper cellen, T-suppressor cellen, cytotoxische T-lymfocyten).
3 Onderzoek naar afwijkingen van het complementsysteem.
Welk van bovengenoemde systemen in een bepaald geval het eerst voor onderzoek in
aanmerking komt, is grotendeels afhankelijk van de aard van de infecties. Bij patiënten
met recidiverende virale infecties zal men in de eerste plaats denken aan afwijkingen in
de T-lymfocyten (cellulaire immuniteit). Bij patiënten bij wie infecties met bacteriën,
gisten of schimmels op de voorgrond staan, denkt men in de eerste plaats aan stoornissen in de humorale afweer ten gevolge van afwijkingen in de synthese van immunoglobulinen of van complementfactoren en aan stoornissen in de functies van fagocyten.

Onderzoek naar

Bij patiënten met recidiverende infecties met bacteriën of schimmels moet onder andere

stoornissen van de

gedacht worden aan stoornissen in de fagocytenfuncties. Vooral infecties van de huid

fagocyten

en de longen, abcessen in de lever, de milt en in botten, granuloomvorming en koude
abcessen wijzen op deficiënties in de fagocytenfuncties.
De infecterende organismen zijn vaak Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli of Salmonella subspecies; bij ernstige afwijkingen komen ook infecties met
Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa en Aspergillus subspecies voor.
Wanneer het granulocytenaantal in het bloed zeer laag is (minder dan 0,5 x 106 per ml),
is de oorzaak van deze infecties duidelijk. Verder onderzoek zal dan moeten worden
verricht om te trachten de oorzaak van de granulocytopenie te achterhalen. Granulocytopenie kan veroorzaakt worden door autoantistoffen, aplasie van het beenmerg,
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verlaagde mobiliteit van de cellen of door mutaties in de genen coderend voor specifieke

Een verlaagde respons op één of enkele van de gebruikte stimuli wijst mogelijk op een

eiwitten die belangrijk zijn voor de vorming van myeloïde cellen in het beenmerg.

subtieler fagocytendefect, bijvoorbeeld in een receptor voor de betreffende stimulus of

Tenslotte kan een granulocytopenie ook voorkomen bij een woekering van bepaalde

een signaleringseiwit (GTPases, IRAK4, NFB/IB). Abnormale adhesie van neutrofiele

T-cellen.

granulocyten kan ook het extravasatie gedrag beïnvloeden, en daarmee de gevoeligheid

Vaak is het bloedbeeld echter volkomen normaal bij bovengenoemde infecties en zal
functieonderzoek van de fagocyten in vitro moeten plaatsvinden.

voor bacteriële en schimmelinfecties.
3 De productie van bactericide zuurstofproducten wordt bepaald voor en na stimulatie van
de granulocyten met verschillende fysiologische en niet-fysiologische stimuli: wel en niet

De fagocyten in het bloed omvatten de neutrofiele granulocyten, monocyten en

geopsoniseerde gistmembranen (respectievelijk zymosan en ‘serum-treated’ zymosan

eosinofiele granulocyten. Hiervan zijn vooral de neutrofiele granulocyten betrokken bij

(STZ)), de combinatie van ‘platelet-activating-factor’ (PAF) met het bacterieel peptide

de primaire afweerreactie tegen micro-organismen. Monocyten zijn betrokken bij de

formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine (fMLP) en phorbolmyristaat-acetaat (PMA).

antigeenpresentatie van lichaamsvreemde antigenen aan lymfocyten, synthetiseren

Afwezigheid van een response op al deze stimuli wijst op een defect in de activiteit van

complementfactoren en vervullen – uitgerijpt tot weefselmacrofagen – een belangrijke

het NADPH-oxidase en op chronische granulomateuse ziekte, ook bekend als CGD. Een

functie in de secundaire afweer tegen micro-organismen in diverse organen, tegen

verlaagde respons op een deel van deze stimuli duidt op een defect in de detectie van

neoplastische cellen, virus-geïnfecteerde cellen en verouderde of antistof-bedekte

de stimulus door de receptor op het fagocyten plasmamembraan of de onderliggende

bloedcellen. Eosinofiele granulocyten zijn betrokken bij de afweer tegen parasieten en bij

signaaltransductie cascade die betrokken is bij de activatie van het NADPH-oxidase. Een

allergische reacties.

gebrek aan CD11b/CD18 integrine activatie zoals dat voorkomt bij LAD3-syndroom
gaat bijvoorbeeld gepaard met een selectief afwezige respons op niet-geopsoniseerde

Wanneer een infectie optreedt, worden in de infectiehaard factoren geproduceerd, die de

zymosan. CD11b/CD18 integrine functioneert als de receptor voor niet-geopsoniseerd

fagocyten aantrekken. Hiervan is het complementfragment C5a één van de belangrijkste.

zymosan en de receptor dient in een actieve conformatie te zijn. In afwezigheid van het

De gerichte beweging van de fagocyten naar de infectiehaard toe heet chemotaxie.

eiwit kindlin-3 kan het CD11b/CD18 integrine geen actieve conformatie aannemen, en

Om de infectiehaard te bereiken, moeten de fagocyten uit de bloedbaan treden door

defecten in het FERMT3-gen dat codeert voor kindlin-3 veroorzaken het LAD3-syndroom.

de hechting aan, en vervolgens passage door, het ter plaatse geactiveerde endotheel
(adhesie en migratie). Eenmaal bij de infectiehaard aangekomen, worden de micro-

Wanneer er met de bovengenoemde standaard screeningstesten een afwijking is

organismen gefagocyteerd en gedood. Bij het doodmaken worden door de fagocyt

gevonden, of wanneer een deficiëntie in een andere granulocytenfunctie wordt vermoed,

zowel lysosomale enzymen als sterk reactieve zuurstofproducten gebruikt.

kan aanvullend onderzoek worden gedaan. Dit aanvullend onderzoek wordt slechts uit-

Bij sommige patiënten treedt door een genetisch defect de vorming van toxische zuur-

gevoerd na uitvoerig overleg tussen clinicus en laboratorium.

stofmetabolieten niet op, waardoor het vermogen tot doden van het gefagocyteerde
pathogeen ernstig is verminderd. Dit onvermogen is geassocieerd met Chronische

Behalve de bovengenoemde ‘transwell’ migratietest kan het migratiegedrag zichtbaar

Granulomateuze Ziekte (of CGD). Maar er zijn ook een aantal andere syndromen waarbij

worden gemaakt met behulp van een Taxiscan test. Hierbij wordt de migratie richting

specifieke functionele defecten in fagocyten optreden.

een chemotactische stimulus (fMLP, C5a, IL8) geanalyseerd met een video-opstelling en
kan worden vastgesteld in welke zin de bewegelijkheid van de cellen is aangedaan. Bij
een gestoorde chemotaxie en/of migratie kan verder bijvoorbeeld het functioneren van

Diagnostiek bij stoornissen van de fagocyten

het cytoskelet (actine polymerisatie) worden gemeten. Deze functies zijn van belang voor

Om de functionele capaciteit van de fagocyten van een patiënt te meten, wordt op

het vermogen van de fagocyten om tussen de endotheelcellen door de bloedbaan te

ons laboratorium, en uitsluitend na telefonische afspraak, een screening uitgevoerd.

verlaten en zo in de weefsels door te dringen (extravasatie). Bij een stoornis van de chemo-

De geïsoleerde neutrofiele granulocyten van de patiënt of het patiëntenserum wordt

taxie en/of migratie kan met behulp van monoklonale antistoffen worden onderzocht

aan de volgende reeks van testen onderworpen:

of de adhesiemoleculen normaal aanwezig zijn op de plasmamembraan van de cellen of

1 De beweeglijkheid van de granulocyten (chemotaxie) wordt getest door te bepalen hoe
snel en hoeveel granulocyten een filter passeren, waaronder zich een chemotactische

dat de stoornis wordt veroorzaakt door een defecte activatie of functioneren van deze
adhesiemoleculen.

stimulus (C5a, fMLP, IL-8 of ‘platelet-activating factor’ (PAF)) bevindt. Chemotaxie is
essentieel bij het uittreden van granulocyten uit de bloedbaan (extravasatie) en gebrek-

Het microbicide vermogen (‘killing’ capaciteit) van de neutrofiele granulocyten kan ook

kige chemotaxie kan ertoe leiden dat er onvoldoende neutrofielen in de weefsels kunnen

direct onderzocht worden. Zo kan bijvoorbeeld de microbicide capaciteit van neutrofiele

doordringen om eventueel aanwezige micro-organismen op te ruimen.

granulocyten tegen bacteriën (Escherichia coli, Staphylococcus aureus) of schimmels

2 Het vermogen van de neutrofiele granulocyten om te binden wordt getest door te

(Candida albicans, Aspergillus fumigatus) worden bepaald. Deze testen kunnen uitgevoerd

bepalen hoeveel cellen hechten aan een polystyreen coating (adhesie). Deze adhesie

worden met of zonder serum van een gezonde vrijwilliger om het microbicide vermogen

wordt getest zonder en met stimulatie met een groot aantal verschillende activerende

van de neutrofiele granulocyten onder respectievelijk geopsoniseerde of niet-geopsoniseerde

stimuli (onder andere chemotactische stimuli, TLR-liganden en groeifactoren). Afwezig-

condities te kunnen vaststellen. Een meer algemeen defect in microbicide activiteit

heid van een respons op al deze stimuli wijst op een afwezigheid of disfunctionaliteit

treedt op bij bijvoorbeeld CGD, terwijl selectieve defecten in de ‘killing’ van bijvoorbeeld

van de benodigde adhesiemoleculen op het celoppervlak (de integrine CD11b/CD18)

ongeopsoniseerd Candida kunnen duiden op een CARD9-deficiëntie.

en op een zogenaamde ‘Leukocyte Adhesion Deficiency’ (LAD1- of LAD3-syndroom).
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Als er defecten in microbicide activiteit worden gevonden en er verder een normale

Een ander opsonine in plasma dat een rol speelt bij de fagocytose van bepaalde micro-

NADPH-oxidase activiteit is kan in overleg verder aanvullend onderzoek daarnaar worden

organismen is het mannose-bindend lectine (MBL). De functionaliteit van MBL kan door

gedaan door onder andere de aanwezigheid en functie van neutrofiele granula te

middel van een opsonisatie/fagocytose-test met zymosan (gistmembranen) worden

analyseren. Deze granula bevatten lysosomale enzymen die van belang zijn voor de

bepaald. Tevens kan de MBL-concentratie in het patiëntenserum en de functionaliteit van

microbicide activiteit tegen sommige micro-organismen. Zo kan bijvoorbeeld de aan-

de lectineroute activatie worden gemeten (zie verder onder Onderzoek naar afwijkingen

wezigheid van een aantal van deze granule componenten (zoals myeloperoxidase,

in het complementsysteem).

elastase en lactoferrine) worden gemeten. Dit kan ofwel met behulp van een ELISA
worden bepaald, of er kan specifieke detectie en localisatie in de cellen met elektronen-

Na overleg kunnen niet nader genoemde granulocytenfuncties getest worden. Bijvoor-

microscopie worden uitgevoerd. Met de laatstgenoemde test kan ook de aanwezigheid

beeld een vroegtijdige geprogrammeerde celdood (apoptose) als onderdeel van

en morfologie van de verschillende typen granula in neutrofielen worden bepaald. Ook

specifieke syndromale ziektebeelden, die met één of meerdere specifieke granulocyten-

kan worden vastgesteld of de granula kunnen fuseren met de plasmamembraan. Door

stoornissen gepaard kunnen gaan (zoals bekend bij myelodysplasie, glycogenose type-

stimulatie met fMLP, PAF/fMLP en cytochalasine-B/fMLP worden de verschillende granula

1b, Barth syndroom, of Shwachman Diamond syndroom).

tot fusie met de membraan gedwongen. De fusie wordt vastgesteld door de toename
van membraanmerkers (CD10, CD66b en CD63) of door meting van uitgescheiden

Met behulp van flow cytometrie kan de aanwezigheid van een serie van functioneel

granule componenten (lactoferrine, elastase) met behulp van ELISA. De gezamelijke

relevante plasmamembraanreceptoren worden gemeten (fenotypering). Hierbij worden

activiteit van de uitgescheiden proteolytische lysosomale enzymen (zoals elastase en

de volgende merkers bepaald: EMR3, CD177, CD9, CD55, CD59, CD11b, CD66b,

andere) kan ook worden vastgesteld met behulp van de DQ-BSA-test.

CD62L, CD16, CD32, CD64, gp91phox, CD61, Annexin V. De resultaten van deze test
geven niet alleen informatie over de aanwezigheid en hoeveelheid van de betreffende

De snelheid en mate van fagocytose kunnen worden bepaald door de opname van

plasmamembraanreceptor, maar ook over de maturiteit (EMR3) en vitaliteit (Annexin V)

Staphylococcus aureus, waaraan complementbindende IgG-antistoffen zijn gebonden,

van de neutrofiele granulocyten, en over het activatie stadium van de cellen (CD177,

te meten. Dit kan gebeuren in een test waarbij de bacteriën fluorescent zijn gelabeld en

CD62L, CD16, CD64).

fagocytose wordt bepaald met behulp van een flowcytometer. In deze opzet kunnen de
cellen van de patiënt getest worden door gebruik te maken van controleserum voor een

In zeldzame gevallen kan het nodig zijn niet (alleen) de neutrofiele granulocyten maar

normale opsonisatie van de bacteriën.

(ook) de monocyten of de eosinofiele granulocyten te onderzoeken. Zo kan bijvoorbeeld

Naast Staphylococcus aureus kunnen ook andere micro-organismen getest worden als een

de productie van cytokinen (onder andere TNFa, IL1b, IL6, IL10, IL12) na diverse stimuli

zeer duidelijke en gerichte vraag zich voordoet, onder andere Escherichia coli, Salmonella

(Toll-like receptorliganden, cytokinen, bacteriën/schimmels) door monocyten worden

subspecies, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa of gisten (bijvoorbeeld

bestudeerd. Om ernstige afwijkingen aan granulocyten bij zuigelingen te kunnen vast-

Candida albicans) en schimmels (bijvoorbeeld Aspergillus fumigatus).

stellen, hebben wij een micro-screeningstest ontwikkeld die met een zeer kleine hoeveelheid bloed kan worden uitgevoerd.

Bij dit fagocytoseproces spelen receptoren op het granulocytenoppervlak een belangrijke rol, namelijk Fc-receptoren, die IgG-antistoffen binden, en C3-receptoren, die

Als er op basis van het klinisch beeld en de afwijkingen gevonden in een of meer van

de geactiveerde complementfactoren C3b en C3bi binden. De aanwezigheid van deze

de bovengenoemde testen een vermoeden bestaat dat er een functionele afwijking

receptoren kan ook direct worden gemeten met behulp van monoklonale antistoffen met

(‘loss-of-function’/‘gain-of-function’) in een specifiek eiwit aanwezig is, dan kan de het

behulp van flow cytometrie (zie hieronder) of op genetisch niveau met behulp van een

betreffende eiwit in veel gevallen met behulp van Western blotting en/of flow cytometrie

‘multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) assay’, waarbij onder andere

(zie ook boven) worden aangetoond. Ook kunnen in de meeste gevallen de relevante

de diverse genetische varianten van de verschillende Fc-receptoren kunnen worden

mRNA-nivo’s met behulp van RT-qPCR bepaald worden. Tevens kan genetisch onderzoek

bepaald. Mutaties in de verschillende receptoren kunnen eventueel met DNA-sequencing

met behulp van DNA-sequencing worden uitgevoerd om eventuele mutaties in een gen

worden bepaald.

vast te stellen. In principe kan de DNA-sequentie van alle genen waarvan bekend is dat
ze aanleiding geven tot fagocytendefecten worden bepaald. In tabel 1 worden de genen

De besproken fagocytosetests kunnen ook worden gebruikt voor het meten van het

genoemd waarvan door ons eerder mutatieanalyse is gedaan.

opsonische vermogen van een patiëntenserum voor verschillende bacteriesoorten. Bij
deze test wordt gebruik gemaakt van fagocyten van een gezonde vrijwilliger. Zo kan
het opsoniserend vermogen van het patiëntenserum worden getest. Indien bij een
onvoldoende opsoniserend patiëntenserum toevoeging van extra IgG in het testsysteem
de activiteit herstelt, dan is het defect in het patiëntenserum kennelijk gelegen in een
gebrek aan antistoffen. Verdere karakterisering van het defect kan dan plaatsvinden door
het meten van het gehalte van klassen en subklassen van immunoglobulinen. Als extra
IgG de opsonische activiteit van het serum niet heeft hersteld, kan de activiteit van het
complementsysteem worden onderzocht.
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Tabel 1: Moleculaire diagnostiek van primaire immuundeficiënties

Als er aanwijzingen zijn voor een defect in een intracellulaire signaaltransductieroute

Gebaseerd op de classificatie van de International Union of Immunological Societies 		

dan kunnen diverse relevante parameters in neutrofiele granulocyten worden bepaald.

Primary Immunodeficiency Diseases (Al-Herz et al. Frontiers in Immunology 2011;2(54)1-26)

Hieronder vallen intracellulaire calciummobilisatie, Erk1/2 and p38 MAP-kinase activiteit,
NFkB-translocatie, IkBa, JAK/STAT-activatie, PLA2-activatie, PKC- en PKA-activatie. Hieruit

immunodeficiëntie/syndroom		
betrokken gen
			

chromosoom lokalisatie
van het betrokken gen

kan worden opgemaakt in welke signaaltransductieroute er afwijkingen zijn en in welk

overerving

deel van de route.

					

1
a
b
c
2
a
b
c
d
e
3
a
b-e

4
a
b

1
2
3
4

immuun disregulatie aandoeningen
		
immunodeficiënties met hypopigmentatie			
Chediak-Higashi syndroom		
LYST
1q42– 43
Griscelli syndroom type 2		
RAB27A
15q21
Hermansky-Pudlak syndroom type 2
AP3B1
5q14.1
			
motiliteitsdefecten			
Leukocyte Adhesion Deficiency type 1 (LAD1)
INTG2
21q22.3
Leukocyte Adhesion Deficiency type 2 (LAD2)
FUCT1
11p11.2
Leukocyte Adhesion Deficiency type 3 (LAD3)
KINDLIN3
11q13.1
Rac 2 deficiëntie		
RAC2
22q12.3– q13.2
b-actine deficiëntie		
ACTB
7p22.1
			
‘respiratory burst’ defecten			
X-linked chronic granulomatous disease (CGD) CYBB
Xp21.1
autosomale CGD’s		
CYBA
16q24
		
NCF1
7q11.23
		
NCF2
1q25
		
NCF4
22q12.3
			
andere defecten			
IRF8 deficiëntie (AR-vorm)		
IRF8
16q24.1
GATA2 deficiëntie (Mono MAC Syndrome)
GATA2
3q21.3
			
defecten in aangeboren immuniteit
		
IRAK4 deficiëntie		
IRAK4
MyD88 deficiëntie		
MYD88
WHIM (Warts, Hypogammaglobulinemia
Infections, Myelokathexis) syndroom
CXCR4
predispositie voor schimmel infecties
CARD9

Bij vermoeden van CGD of een andere granulocytenfunctiestoornis, kan − indien uit
voorgaand onderzoek het genetische defect bekend is − in een vroeg stadium van de
zwangerschap met behulp van DNA uit chorionvlokken prenatale diagnostiek worden

AR1
AR
AR

verricht. Ook dragerschap van de genetische afwijking bij verwanten van de indicatorpatiënt kan worden vastgesteld. Dit onderzoek zal altijd plaatsvinden in overleg en
samenwerking met een klinisch-genetisch centrum.

AR
AR
AR
AD
AD

Onze onderzoekprocedure is zodanig dat wij het bloed op de dag van afname moeten onderzoeken. Het is daarom essentieel dat u voor het granulocytenfunctieonderzoek telefonisch een
afspraak met ons maakt. Dan wordt u ook verder geïnformeerd over de hoeveelheid bloed die

XL
AR
AR
AR
AR
AR
AD

nodig is en welk anti-coagulant u dient te gebruiken.

Onderzoek naar

Het makkelijkst toegankelijk voor onderzoek naar stoornissen in de humorale afweer is de

stoornissen in de

immunoglobulineproductie van B-cellen.

cellen van het
lymfoïde systeem:
humorale afweer

Immunoglobulinen en subklassen van immunoglobulinen
Immunoglobulinen hebben een belangrijke functie in de humorale immuniteit van het

12q12
3p22.2

AR
AR

2q21
9q34.3

AD
AR

individu. De kwantitatieve bepaling van de immunoglobulineconcentraties maakt dan
ook deel uit van het immuunstatusonderzoek van patiënten. De concentraties van
immunoglobulinen in het bloed zijn zeer sterk afhankelijk van de leeftijd van het individu.
In het bloed van pasgeborenen komt normaliter vrijwel alleen IgG voor; dit IgG is afkomstig
van de moeder via passage door de placenta (de overige immunoglobulinen passeren

			
complementdeficiënties
			
C1q deficiëntie		
C1QA, C1QB, C1QC
C4 deficiëntie		
C4A/C4B
C2 deficiëntie		
C2
C3 deficiëntie		
C3
C7 deficiëntie		
C7
Factor D deficiëntie		
CFD
Factor I deficiëntie		
CFI
Factor H deficiëntie		
CFH
complementreceptor 3 (CR3) deficiëntie
ITGB2
membrane cofactor protein (CD46) deficiëntie
MCP
immunodeficiëntie geassocieerd met
ficoline 3 deficiëntie		
FCN3
1

de placenta niet). De IgG-concentratie in het bloed van de pasgeborene is vrijwel gelijk
aan die van de moeder. In de eerste drie levensmaanden verdwijnt dit moederlijk IgG
1p36.12, 17p13.2, 1p36.12
6p21.33
6p21.33
19p13.3
5p13.1
19p13.3
4q25
1q32
21q22.3
1q32

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AD

1p36.11

AR

geleidelijk uit de circulatie van het kind, terwijl de synthese van eigen IgG bij het kind
slechts langzaam op gang komt. Op de leeftijd van circa drie maanden bereikt de IgGconcentratie van het kind daardoor een dieptepunt, om daarna geleidelijk te stijgen.
De IgM- en IgA-spiegels zijn bij pasgeborenen zeer laag; een geleidelijke stijging vindt
plaats in het eerste levensjaar en de jaren daarna.
De IgM-concentratie komt na ongeveer één jaar op een constante waarde, voor IgG
ligt dit rond het derde levensjaar, terwijl IgA, IgD en IgE pas in de tweede decade een
constante serumconcentratie bereiken.

AR=autosomaal recessief; AD=autosomaal dominant; XL=X-gebonden
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Tabel 2: Normale waarden immunoglobulinegehaltes voor verschillende leeftijdsgroepen

Tabel 3: Verdeling van IgG-subklassen over verschillende leeftijdsgroepen in g/l

leeftijd		

leeftijd		

IgA (g/l)

IgM (g/l)

IgG (g/l)

IgD (mg/l)

IgG1

IgG2

IgG3

IgG4

0–2 weken		

<0,16

0,03–0,24

6,5–12,6

<90

0–1 maand		

2,4–10,6

0,87– 4,1

0,14– 0,55

0,039–0,56

0,5– 4 maanden

0,06–0,57

0,10–0,55

2,6–7,8

<90

1– 4 maanden		

1,8– 6,7

0,38–2,1

0,14– 0,70

0,022–0,36

4– 6 maanden		

0,08–0,90

0,07–0,65

2,2–11,3

<90

4– 6 maanden		

1,8–7,0

0,34–2,1

0,15– 0,80

0,017–0,23

6–12 maanden		

0,16–0,98

0,17–1,2

2,6–15,2

<90

6–12 maanden		

2,0–7,7

0,34–2,3

0,15– 0,97

0,012–0,43

1–2 jaar		

0,19–1,1

0,10–0,87

2,6–13,9

<140

1–1,5 jaar		

2,5– 8,2

0,38–2,4

0,15–1,07

0,011–0,62

2–3 jaar		

0,19–2,3

0,21–0,87

4,3–13,0

<140

1,5–2 jaar		

2,9– 8,5

0,45–2,6

0,15–1,13

0,011–0,79

3– 6 jaar		

0,55–2,2

0,24–1,8

5,2–13,4

<160

2– 3 jaar		

3,2– 9,0

0,52– 2,8

0,14 –1,20

0,012–1,06

6–9 jaar		

0,54–2,5

0,28–1,9

5,2–14,3

<260

3– 4 jaar		

3,5– 9,4

0,63–3,0

0,13–1,26

0,015–1,27

9–12 jaar		

0,62–3,0

0,13–1,6

5,2–15,6

<310

4– 6 jaar		

3,7–10,0

0,72–3,4

0,13–1,33

0,017–1,58

12–16 jaar		

0,70–3,6

0,28–2,4

5,2–15,6

<230

6– 9 jaar		

4,0–10,8

0,85– 4,1

0,13–1,42

0,023–1,89

volwassen		

0,70–4,0

0,40–2,3

7,0–16,0

<120

9–12 jaar		

4,0–11,5

0,98– 4,8

0,15–1,49

0,030–2,1

12–18 jaar		

3,7–12,8

1,06– 6,1

0,18–1,63

0,034–2,3

volwassen		

4,9–11,4

1,50– 6,4

0,20–1,10

0,080–1,40

Het IgG kan onderverdeeld worden in de subklassen IgG1, IgG2, IgG3 en IgG4, die bij
volwassenen gemiddeld respectievelijk 65%, 25%, 6% en 4% uitmaken van het totale
IgG. De serumconcentraties van de subklassen van IgG zijn net als die van totaal IgG

IgM

sterk leeftijdsgebonden: in tabel 3 is de verdeling bij toenemende leeftijd weergegeven.

Bij een zeer zeldzame vorm van immuundeficiëntie, het hyper-IgM-syndroom, kan IgM

Voor elke leeftijdsgroep is de normale spreiding groot.

in een normale, maar ook in een zeer sterk verhoogde concentratie aanwezig zijn.
De andere immunoglobulinen zijn niet of nauwelijks aantoonbaar. Dit syndroom wordt
gekenmerkt door recidiverende infecties, waarbij ook nog al eens neutropenie kan

Kliniek van immunoglobulinedeficiënties

voorkomen.

IgG
Het is van belang zich te realiseren dat een normale concentratie van totaal-IgG de

IgA

mogelijkheid van verlagingen of verhogingen van een der subklassen niet uitsluit.

Van immunoglobuline-A bestaan twee subklassen: IgA1 en IgA2, waarbij IgA1 80-90%

Verlaagde spiegels van subklassen van IgG kunnen gepaard gaan met stoornissen in de

en IgA2 10-20% van het totaal IgA vertegenwoordigt. IgA is het belangrijkste immuno-

humorale immuniteit, onder andere bij zeer ernstige chronische recidiverende infecties,

globuline in seromuceuze sekreten zoals onder andere speeksel en colostrum. Dit

ondanks een normale totaal IgG-concentratie.

zogenaamde secretoire-IgA (sIgA) bestaat uit IgA gebonden aan een ander eiwit, de
secretoire component.

Een IgG2-deficiëntie, het meest gezien op de kinderleeftijd, kan geïsoleerd of in combi-

Speciale vermelding verdient de selectieve IgA-deficiëntie, waarbij de IgA-concentratie

natie met een verlaagde IgG4-concentratie en soms ook een IgA-deficiëntie voorkomen.

<0,02 g/l is en de andere immunoglobulinen in normale concentratie in het serum aan-

Bij IgG2-deficiënte patiënten komen nogal eens infecties voor met gekapselde bacteriën,

wezig zijn. Vaak zijn bij een IgA-deficiëntie beide subklassen en ook sIgA niet of slechts

zoals Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis en Streptococcus pneumoniae.

in zeer lage concentratie aantoonbaar. In een enkel geval is er sprake van een deficiëntie

Bij volwassenen worden vaker IgG3- dan IgG2-deficiënties waargenomen.

van één van de twee subklassen. Men spreekt van een volledige IgA-deficiëntie indien
de IgA-concentratie <0,5 mg/l is. Volgens de literatuur komt IgA-deficiëntie voor bij
één op de circa 700 personen. De lage IgA-concentratie kan in de loop van de tijd sterk
fluctueren. Indien het IgA geheel ontbreekt, kunnen antistoffen tegen IgA in het bloed
worden aangetroffen. Bij individuen met antistoffen tegen IgA in de circulatie kan bij een
bloedtransfusie, of wanneer zij bloedproducten krijgen toegediend, een anafylactische
transfusiereactie optreden.
Het is daarom van belang bij IgA-deficiënties te onderzoeken of er al dan niet antistoffen
tegen IgA aanwezig zijn. Bij lage IgA-concentraties zonder de aanwezigheid van antistoffen
tegen IgA dient men zich te realiseren dat dergelijke antistoffen zich in de loop van de
tijd kunnen ontwikkelen.
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Tabel 4: Verdeling van de IgA-subklassen over verschillende leeftijdsgroepen in g/l
leeftijd		IgA1		IgA2
0–1 jaar		0,074–0,59		0,011–0,056

Onderzoek naar

Onder de term cellulaire immuniteit verstaat men over het algemeen immuunreacties

stoornissen in de

die niet afhankelijk zijn van de tussenkomst van antistoffen (immunoglobulinen). Een

cellen van het

bekend voorbeeld van een cellulaire immuunreactie in vivo is de Mantoux test, ook wel

lymfoïde systeem:

aangeduid als een huidreactie van het vertraagde type.

cellulaire afweer

1–2 jaar		0,13–0,88		0,016–0,12

De cellulaire immuniteit is afhankelijk van de werking van de thymusafhankelijke (T)

2– 4 jaar		0,34–1,4		0,052–0,28

lymfocyten. T-lymfocyten kunnen ingedeeld worden in twee hoofdpopulaties met

4– 6 jaar		0,42–1,7		0,048–0,26

verschillende functionele eigenschappen.

6– 9 jaar		0,49–2,0		0,059–0,28
9–12 jaar		0,49–3,0		0,081–0,47

De T-helper cellen (Th) versterken allerlei immuunreacties, zoals de antistofproductie

12–17 jaar		0,65–2,9		0,10–0,51

door B-lymfocyten tegen de thymus-afhankelijke antigenen, en tevens cellulaire reacties

volwassen		0,61–2,4		0,13–0,60

zoals de ontwikkeling van cytotoxische T-cellen (CTL’s). De Th-cellen oefenen hun
werking uit door middel van de productie van een groot scala van biologisch actieve
factoren, de zogenaamde lymfokinen. Een bekend lymfokine is het interleukine-2 (IL-2).
IL-2 wordt geproduceerd door geactiveerde T-lymfocyten; een T-lymfocyt kan pas tot

IgD

deling overgaan in aanwezigheid van IL-2. Het spreekt daarom vanzelf dat IL-2 een

IgD circuleert slechts in zeer geringe hoeveelheden vrij in het serum. Het komt voor-

zeer belangrijke rol speelt bij de regulatie van de T-lymfocytenactivatie, en dus van de

namelijk gebonden aan de membraan van B-lymfocyten voor. De functie van IgD in de

cellulaire immuniteitsreacties. Onderzoek heeft aangetoond dat T-helper cellen kunnen

circulatie is nog niet duidelijk.

worden onderverdeeld in twee groepen, Th1 en Th2. Th1-cellen zijn betrokken bij de

Bij het zeldzaam voorkomende hyper-IgD syndroom, dat geassocieerd is met terug-

cellulaire immuniteit en secreteren cytokinen zoals IFN-gamma en TNF-alfa. Th2-cellen

kerende koortsaanvallen en lymfadenopathie, kan een sterk verhoogde concentratie IgD

daarentegen zijn in staat B-cellen tot immunoglobulineproductie aan te zetten en

in het serum worden aangetoond.

secreteren IL-4 en IL-5.

Behalve voor het vaststellen van de immuunstatus kan de kwantitatieve bepaling van

Cytotoxische T-lymfocyten zijn in staat om, nadat ze zijn geactiveerd, op specifieke wijze

immunoglobulinen soms aanvullende informatie geven bij uiteenlopende ziekten

andere cellen zoals bijvoorbeeld virus-geïnfecteerde cellen te vernietigen via de expressie

(bijvoorbeeld infecties, leveraandoeningen, autoimmuunziekten en lymfoproliferatieve

van CD95-ligand op de membraan en door productie van perforine en granzym B.

ziekten). Het is echter niet mogelijk om uitsluitend op grond van serumspiegels van

Waarschijnlijk speelt dit proces een rol bij de afweer tegen vele infecties met micro-

immunoglobulinen zekerheid over een bepaalde diagnose te verkrijgen.

organismen.
Het zal duidelijk zijn dat defecten in het T-lymfocytensysteem aanleiding kunnen geven

Diagnostiek bij immunoglobulinedeficiënties

tot (cellulaire) immunodeficiëntieziekten. Terwijl patiënten met humorale immuun-

Wanneer de kwantitatieve bepaling van immunoglobulinen wordt aangevraagd, wordt

deficiënties vooral lijden aan infecties met pyogene micro-organismen (stafylokokken,

door ons de concentratie van IgA, IgM en IgG bepaald. Indien de concentratie van één

pneumokokken, streptokokken, meningokokken), vertonen patiënten met deficiënties

van de immunoglobulinen of subklassen in een serum onder de detectiegrens ligt van

van de cellulaire immuniteit vooral infecties met intracellulaire micro-organismen, zoals

de kwantitatieve nefelometrische bepaling, wordt dat serum voor het desbetreffende

virussen, schimmels, mycobacteriën en parasieten.

immunoglobuline onderzocht met een veel gevoeliger ELISA-systeem, zodat deficiënties
nauwkeurig zijn aan te tonen. Voor wat betreft IgA wordt hierbij een ondergrens van
0,25 g/l gehanteerd. Bij een concentratie van minder dan 0,02 g/l IgA kan het zinnig

Diagnostiek bij stoornissen in de cellulaire afweer

zijn het serum te onderzoeken op de aanwezigheid van antistoffen tegen IgA (met

In de eerste plaats bepaalt men het totaal aantal lymfocyten in het perifere bloed, en de

uitzondering van sera van pasgeborenen). Daarnaast wordt steeds een zone-elektroforese

samenstelling van de subpopulaties van deze cellen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van

uitgevoerd ten behoeve van een ‘screening’ naar grote afwijkingen (M-proteïnen) in het

monoklonale antistoffen (mAbs) gericht tegen membraanmoleculen die karakteristiek

eiwitspectrum, met name in het gammagebied. Indien de resultaten van de zone-elektro-

zijn voor de verschillende lymfocytensubpopulaties. De binding van deze monoklonale

forese daartoe aanleiding geven, kan, indien gewenst, met immunofixatie aanvullend

antistoffen wordt elektronisch afgelezen met behulp van een flow cytometer (FACS).

onderzoek worden uitgevoerd.

Deze bepaling geeft informatie over het absolute aantal T-cellen, B-cellen en NK-cellen,
de verhouding tussen de verschillende T-cel subsets en de mate van expressie van de
membraanmoleculen. Voor de bepaling van het absolute aantal van de lymfocytensubpopulaties maken we gebruik van de zogenaamde single platformmethode. Door het
toevoegen van een bekende hoeveelheid telbollen kan tegelijkertijd de subset worden
herkend en het absolute aantal worden bepaald.
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. Op deze wijze worden aantallen T-lymfocyten bepaald. T-lymfocyten dragen de merker

Cytokinen

Een belangrijk deel van de communicatie tussen de verschillende orgaansystemen in ons

CD3 en kunnen onderverdeeld worden in T-helper cellen (CD4-positief) en cytotoxische

lichaam wordt verzorgd door cytokinen. Cytokinen zijn relatief kleine glycoproteïnen die

T-cellen (CD8-positief). Het meten van CD4- en CD8-positieve celaantallen is vooral van

werkzaam zijn in zeer lage concentraties (picogram/ml) via binding aan membraan-

diagnostisch belang bij het ‘Acquired Immunodeficiency Syndrome’ (AIDS) en bij

receptoren. Cytokinen beïnvloeden elkaars productie en elkaars werking en vormen zo

patiënten met een verdenking op een immuundeficiëntie.

een uitermate gecompliceerd netwerk dat betrokken is bij de regulatie van vrijwel elk

. Binnen het T-cel compartiment kunnen naïeve T-cellen (dat wil zeggen cellen die nog

proces in het lichaam. Disregulatie van cytokineproductie heeft belangrijke consequenties

geen antigeen hebben gezien), effector T-cellen (dat wil zeggen cellen met speciale

voor de gezondheid en kan leiden tot bijvoorbeeld tumorgroei, ontsteking of allergie.

functies zoals cytolysis), en ‘memory’ T-cellen worden onderscheiden met behulp van
een combinatie van CD45RA en CD27 mAbs.
. Natural killer (NK) cellen kunnen van andere lymfocyten onderscheiden worden door

Momenteel zijn we in staat in lichaamsvochten een aantal cytokinen kwantitatief te
meten. Daartoe zijn extreem gevoelige ELISA’s ontwikkeld die een detectiegrens hebben

hun hoge expressie van CD16 (Fc-receptor voor IgG) en CD56 naast de afwezigheid van

van ongeveer 10 attomol (10-17 mol). Desondanks lijkt de diagnostische betekenis van

CD3-expressie.

het meten in plasma of serum gering. De reden is dat veel cytokinen (IL-1, IL-2, IL-4,

. B-cellen onderscheiden zich door de expressie van membraanimmunoglobuline en de

IL-13) nauwelijks of niet in de circulatie komen. Bij andere cytokinen, die wel als

membraanantigenen CD19 en CD20.

circulerende hormonen beschouwd kunnen worden (IL-6, IL-8, G-CSF), is er een ander
probleem. De halfwaardetijd is zeer variabel en heel kort. Vooral in chronische situaties
zoals bij reumatoïde artritis zijn plasmametingen van bijvoorbeeld IL-6 een magere

Tabel 5: Absolute aantallen lymfocyten en lymfocytensubpopulaties in perifeer bloed

afspiegeling van de werkelijke productie en consumptie van IL-6. In zo’n geval lijkt het

van volwassenen (x109/ml)

meten van een van de consequenties van verhoogde IL-6 productie, namelijk een

						

verhoogde productie van ‘C-reactive protein’ (CRP), een betere maat. In een enkel geval

		

normaalwaarden

lijkt het meten van cytokinen interessant te zijn. Zo heeft het serum IL-6-gehalte bij

Lymfocyten totaal

1,26–3,29

mee dit ziektebeeld zich ontwikkelt zullen we daar moeten streven naar een ‘bed-side’

T-cellen (CD3)

0,86–2,49

meten van plasmagehalten interessant zijn. Voor tal van andere cytokinen wordt op dit

CD4 (helpercellen)

0,56–1,49

moment de diagnostische waarde geëvalueerd en is het te vroeg om uitspraken te doen.

CD8 (cytotoxische cellen)

0,26–0,99

CD4/CD8 ratio

1,0–4,0

B-cellen (CD19)

0,06–1,00

NK-cellen (CD3-, CD16+56+)

0,04–0,39

patiënten met een septische shock een prognostische waarde. Gezien de snelheid waarbepaling. Ook in die gevallen waarin cytokinen therapeutisch worden gebruikt kan het

Een andere lijn van cytokine-onderzoek richt zich op de ex-vivo productie van cytokinen.
In volbloedkweken, waarbij gehepariniseerd volbloed wordt gekweekt met verschillende
stimuli (bijvoorbeeld anti-CD3 en anti-CD28) kan de capaciteit van T-cellen en monocyten worden onderzocht om cytokinen en andere biologisch actieve producten te
produceren. T-celactivatie via anti-CD3 en anti-CD28 leidt tot productie van IL-2, IL-4,
IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, GM-CSF, IFN, TNFa, granzym A en granzym B. Activatie van
de monocyt via LPS of andere bacteriële producten leidt tot productie van IL-1b, IL-6,
IL-8, IL-10, IL-12 en TNFa. Al deze cytokinen kunnen gemeten worden met behulp van
specifieke ELISA’s. Tenslotte is het mogelijk om het aantal cytokine-producerende cellen
te kwantificeren met behulp van FACS-analyse.

Tabel 6: Percentages lymfocyten en lymfocytensubpopulaties in perifeer bloed
van volwassenen

Il-6 en TNFa kunnen routinematig in serum worden bepaald. Het bepalen van alle andere
		

normaalwaarden

T-cellen (CD3)

60–85

cytokinen is alleen voor onderzoeksvraagstellingen mogelijk.

CD4 (helperceller)

35–60

Onderzoek naar

CD8 (cytotoxische cellen)

15–40

afwijkingen in het

Complement/immuuncomplexen: zie hoofdstuk 9.

complementsysteem
B-cellen (CD19)

5–25

NK-cellen (CD3-, CD16+56+)

10–55
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Inleiding

Autoimmuunziekten

Men spreekt van autoimmuniteit wanneer er een immunologische (humorale en/of
cellulaire) reactie optreedt tegen lichaamseigen bestanddelen. Autoimmuunreacties
kunnen gepaard gaan met ziekteverschijnselen, dit hoeft echter niet. De humorale
immunologische reactie uit zich vaak door het voorkomen van autoantistoffen, die in het
algemeen in serum kunnen worden aangetoond. Deze autoantistoffen worden niet alleen
gevonden bij patiënten met autoimmuunziekten, maar ook bij gezonde personen, vooral
bij vrouwen in toenemende frequentie bij toename van de leeftijd. Sommige autoantistoffen
zijn direct pathogeen maar de meeste zijn slechts een gevolg van weefselschade en
waarschijnlijk niet actief betrokken bij het ziekteproces. De autoimmuunziekten kunnen
grofweg worden ingedeeld in orgaanspecifieke autoimmuunziekten en gegeneraliseerde
autoimmuunziekten.

Kliniek en diagnostiek

In onderstaand overzicht zijn de orgaanspecifieke autoimmuunziekten en de daarbij

van orgaanspecifieke

behorende autoantistoffen samengevat.

autoimmuunziekten
			
Autoimmuunziekten van de schildklier:
. ziekte van Hashimoto		
. primair myxoedeem		

te bepalen antistoffen tegen
thyreoglobuline (Tg),
thyreoïdperoxidase (TPO),
TSH-receptoren

. ziekte van Graves
Autoimmuunziekten van de maag:
. autoimmuun gastritis
. pernicieuze anemie

pariëtale cellen, intrinsic factor

Autoimmuunziekten van bijnier/ovarium:
bijnierschors
. autoimmuun adrenalitis			
. ziekte van Addison
. prematuur ovarieel falen (POF)

steroïdhormoon-producerende cellen

Autoimmuunziekte van de pancreas:
. diabetes mellitus type I		
. ‘latent autoimmune diabetes of

eilandjes van Langerhans,

adulthood’ (LADA)
. autoimmuun pancreatitis 		
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GAD65, IA-2, ZnT8

lactoferrine, carboanhydrase II

107

Ook bij patiënten met andere aandoeningen van de schildklier of met andere endocriene

			

te bepalen antistoffen tegen

Autoimmuunziekten van de lever:

mitochondriën, glad spierweefsel,

deze antistoffen aanwezig zijn.

‘liver kidney microsomal antigen-type I’

Naast bovengenoemde antistoffen is het ook mogelijk antistoffen te bepalen tegen TSH-

(LKM-1), ‘soluble liver antigen’ (SLA),

receptoren. Met deze test worden antistoffen aangetoond die binden aan TSH-recep-

‘liver cytosolic antigen-1’ (LC-1)

toren. Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen stimulerende en blokkerende

autoimmuunziekten en bij gezonde personen, vooral bij vrouwen boven 45 jaar, kunnen
. primaire biliaire cirrose		
. autoimmuun hepatitis		
			

antistoffen. De stimulerende antistoffen worden gevonden bij de meeste patiënten

		
Autoimmuniteit bij darmziekten:

gedeamideerd gliadine, endomysium,

met de ziekte van Graves, de blokkerende bij ongeveer eenderde van de patiënten met

. coeliakie		tissue-transglutaminase
. dermatitis herpetiformis

primair myxoedeem.

. inflammatoire darmziekten (IBD)

granulocyten (p-ANCA), Saccharomyces

immunoassay (EIA). Antistoffen tegen TSH-R worden bepaald met een immunoasay

			

cerevisiae

gebaseerd op de TRACE-technologie (‘Time-Resolved Amplified Cryptate Emission’).

Autoimmuunziekten van het hart:

hartspierweefsel

Antistoffen tegen thyreoglobuline en thyreoïdperoxidase worden bepaald met een enzym

Alle uitslagen worden gerapporteerd in IE/l.
. postmyocardinfarct syndroom
. postpericardiotomie syndroom

		

antistoffen tegen (%)

		

schildklier

TSH-receptoren

membraan)

ziekte van Hashimoto

99,9

15

desmogleïne 1 en 3

primair myxoedeem

90

30

BP180, BP230

ziekte van Graves

75

98

niet toxisch struma

50

3 (non-autoimmuun thyreoiditis)

schildklier carcinoom

10		

ziekte van Quervain

10		

pernicieuze anemie

50

glomerulaire en tubulaire

autoimmuun adrenalitis

30		

basaalmembraan

gezonde personen

0 – 30

. reumatische carditis
Autoimmuunziekten van de huid:
			
. pemphigus		
. parapemphigus		
Autoimmuunziekte van het oog:

huid (intercellulaire substantie en basaal-

cornea

. ulcus rodens corneae
Autoimmuunziekten van de nier:
. syndroom van Goodpasture		
. glomerulonefritis met anti-GBM antistoffen
. tubulo-interstitiële nefritis
. membraneuze glomerulopathie
Autoimmuunziekten van het zenuwstelsel:
. neuromyelitis optica (ziekte van Devic)
. myasthenia gravis		

3 (andere autoimmuunziekten)
0

(afhankelijk van leeftijd en geslacht)
PLA2-R
Autoimmuunziekten van de maag
aquaporine-4

autoimmuun gastritis

acetylcholinereceptoren,

pernicieuze anemie

			

‘muscle-specific tyrosine kinase (MuSK),

			

dwarsgestreept spierweefsel

Bij patiënten die lijden aan een autoimmuunziekte van de maag worden vaak antistoffen
tegen de pariëtale cellen van het maagslijmvlies gevonden. Deze antistoffen zijn ook
aantoonbaar bij patiënten met andere endocriene autoimmuunziekten en bij gezonde
personen.

Autoimmuunziekten van de schildklier

Antistoffen tegen intrinsic factor kunnen bij ongeveer driekwart van de patiënten met

ziekte van Hashimoto

pernicieuze anemie worden aangetoond. Deze antistoffen zijn specifiek voor dit ziekte-

primair myxoedeem

beeld. Ze worden niet gevonden bij gezonde personen.

ziekte van Graves

Indien deze antistoffen worden aangetoond bij patiënten met vitamine-B12 deficiëntie
zonder pernicieuze anemie, moet men wel bedacht zijn op het ontstaan van de ziekte.

Alle drie genoemde ziekten zijn een vorm van autoimmuun thyreoïditis, waarbij anti-

Antistoffen tegen pariëtale cellen worden aangetoond met de indirecte immunofluo-

stoffen tegen thyreoglobuline (= colloïd) en/of thyreoïdperoxidase (= cytoplasma van

rescentietechniek, antistoffen tegen intrinsic factor met een radioimmunoassay (RIA).

schildklierepitheelcellen) aantoonbaar kunnen zijn, bij patiënten met de ziekte van

Resultaten worden kwalitatief gerapporteerd.

Hashimoto vaak in hoge titers. Er is geen relatie tussen het type antistof en de ziekte;
bij alle genoemde ziekten kunnen beide of een van de twee typen antistoffen voorkomen.
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Autoimmuunziekte van de pancreas

		

antistoffen tegen (%)

		

pariëtale

		

cellen					

autoimmuun pancreatitis

diabetes mellitus type I
intrinsic factor

latent autoimmune diabetes of adulthood (LADA)

autoimmuun gastritis

50

0

Autoimmuniteit speelt voornamelijk een rol bij type I diabetes mellitus (insuline-afhanke-

pernicieuze anemie

80

75

lijke diabetes). Op het moment dat de diagnose wordt gesteld, zijn bij ongeveer 80%

superficiële gastritis

10

0

van de patiënten antistoffen tegen eilandjes van Langerhans aantoonbaar. Bij 70-80%

autoimmuun thyreoïditis

40

0

van deze patiënten komen antistoffen voor tegen ‘glutamic acid decarboxylase’ (GAD65,

autoimmuun adrenalitis

30

0

65 kd isoform), een membraaneiwit van de eilandjes van Langerhans. Een zelfde of iets

gezonde personen

0 - 15

0

lager percentage patiënten heeft antistoffen tegen insulinoma antigeen-2 (IA-2), een ander
membraaneiwit van de eilandjes van Langerhans. Antistoffen tegen Zinc transporter 8

(afhankelijk van leeftijd en geslacht)

(ZnT8) worden gezien bij 20-70% van de patiënten. Ongeveer 20% van de kinderen
jonger dan twee jaar heeft antistoffen tegen ZnT8. Als de type-1 diabetes ontstaat op
latere leeftijd kan dit percentage oplopen tot meer dan 70%. Antistoffen tegen ZnT8
Autoimmuunziekten van bijnier/ovarium

verdwijnen na behandeling van type-1 diabetes. Antistoffen tegen insuline worden,

autoimmuun adrenalitis

minder frequent, voornamelijk bij jongere patiënten gezien.

ziekte van Addison

Antistoffen tegen GAD65 zijn belangrijk bij de diagnose van ‘latent autoimmune diabetes

prematuur ovarieel falen (POF)

of adulthood’ (LADA). Ongeveer 80% van de GAD65-positieve volwassen patiënten
met een type 2 diabetes wordt binnen enkele jaren insuline-afhankelijk. Deze patiënten

Bij patiënten met een idiopathische bijnierschorsinsufficiëntie (autoimmuun adrenalitis)

hebben ook een verhoogde kans op andere endocriene autoimmuunziekten. Indien naast

kunnen in ongeveer driekwart van de gevallen antistoffen tegen bijnierschors worden aan-

GAD65-antistoffen ook antistoffen tegen eilandjes van Langerhans worden gevonden is

getoond. Bij vrouwen met de ziekte van Addison en een amenorroe zijn deze antistoffen

de kans op een snelle progressie naar insuline-afhankelijkheid hoger dan bij anti-GAD65-

altijd aantoonbaar.

positiviteit alleen. Antistoffen tegen IA-2 hebben een lage sensitiviteit in LADA-patiënten

Bij patiënten met de ziekte van Addison zijn de antistoffen vooral gericht tegen het

en komen vrijwel nooit als enige antistof voor. Aanwezigheid wijst eveneens op een snelle

enzym 21-hydroxylase en kunnen worden aangetoond op bijnierschorsweefsel.

progressie tot insuline afhankelijkheid.

Bij patiënten met prematuur ovarieel falen zijn de antistoffen gericht tegen steroïd-

Antistoffen tegen GAD65 zijn de beste voorspeller van type-1 diabetes gevolgd door IA2-

hormoon-producerende cellen (SCA, antistoffen gericht tegen 17-alpha-hydroxylase en/

en ZnT8-antistoffen. De combinatie van GAD65-, IA2- en ZnT8-antistoffen is de meest

of ‘side-chain cleavage enzyme’) en reageren dan ook met ovariumweefsel. Antistoffen

betrouwbare diagnostische marker van type-1 diabetes. Slechts 1-8% van de volwassenen

tegen bijnierschors en ovarium worden aangetoond met de indirecte immunofluorescentie-

heeft antistoffen tegen ZnT8 zonder dat andere diabetes gerelateerde antistoffen worden

techniek en kwalitatief gerapporteerd.

aangetoond.
Antistoffen tegen GAD-65 worden in hoge titers gevonden bij patiënten met het ‘Stiff
man syndrome’.

			

antistoffen tegen bijnierschors (%)

autoimmuun adrenalitis/ziekte van Addison

75

ziekte van Addison + amenorroe

100

ziekte van Addison na tuberculose

0

Antistoffen tegen eilandjes van Langerhans worden aangetoond met de indirecte immunofluorescentietechniek, antistoffen tegen GAD65, IA-2 en ZnT8 met een enzym immunoassay (EIA). Resultaten worden kwantitatief in E/ml gerapporteerd.

		

antistoffen tegen (%)

5

		

eilandjes van

1

		

Langerhans				

amenorroe		0
prematuur ovarieel falen (POF)		

1

ziekte van Hashimoto		
pernicieuze anemie		
diabetes mellitus		

10

gezonde personen		

0
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IA-2

ZnT8

type I diabetes mellitus

80

70-80

40-70

20-70

autoimmuun adrenalitis

10-20

–

–

–

autoimmuun thyreoïditis

5

–

–

–

autoimmuun gastritis

5

–

–

–

gezonde personen

0,5

1

1-2

1

– = niet bekend

110

GAD65
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Daar er een nauwe relatie bestaat tussen de verschillende endocriene autoimmuunziekten

sterke associatie met inflammatoire darmziekten: ongeveer 70% van de PSC-patiënten

kan worden overwogen om bij patiënten met een van deze aandoeningen ook de andere

heeft colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn.

autoantistoffen te laten bepalen, temeer daar deze antistoffen vaak al aanwezig zijn vóór

Antistoffen tegen glad spierweefsel en LKM-1 worden aangetoond met de indirecte

het klinisch manifest worden van de ziekten.

immunofluorescentietechniek en kwalitatief gerapporteerd. Titerbepalingen zijn op aanvraag

Autoimmuun pancreatitis (AIP) wordt gekenmerkt door sterk verhoogde IgG4-concentraties

mogelijk. Antistoffen tegen SLA/LP, LC-1 en evt. LKM-1 worden bepaald met een lijnblot.

in serum. Ontstekingen die gepaard gaan met verhoogde IgG4-concentraties kunnen
zich echter presenteren in meerdere orgaansystemen. Het ziektebeeld wordt IgG4-gerelateerde ziekte genoemd.

		

antistoffen tegen (%)

		

mitochon-

glad spier-

Autoimmuunziekten van de lever

		

driën

weefsel		

LKM-1

SLA/LP

primaire biliaire cirrose (PBC)
autoimmuun hepatitis (AIH)

PBC

90

30

0

0

primaire scleroserende cholangitis (PSC)

AIH

8

50

5

10-20

PSC

0

0

0

0

Bij patiënten met PBC worden in ongeveer 90% van de gevallen antistoffen tegen mito-

virale hepatitis

3

10

5 (HCVpos)

0

chondriën gevonden. Het bepalen van deze antistoffen is van belang bij de differentiële

geneesmiddel-geïnduceerde
0

20

0

0

diagnostiek van PBC en secundaire galstuwing. Er zijn meerdere subtypes van antistoffen
tegen mitochondriën beschreven. Alleen het type M2, gericht tegen het E2-antigeen van
het pyruvaat dehydrogenase complex, is echter specifiek voor PBC. Indien de indirecte
immunofluorescentietechniek op rattenmaag-/niercoupes geen eenduidig resultaat levert

leverziekten
alcohol-geïnduceerde
leverziekten
gezonde personen

0

30

0

0

0

2,5

0

0

kan de aanwezigheid van antistoffen tegen mitochondriën type M2 worden bevestigd
door middel van een specifieke antigeentest (lijnblot). Naast antistoffen tegen mitochondriën zijn ook antistoffen tegen SP100, gp210 en PML geassocieerd met PBC.
Deze antistoffen kunnen met een lijnblot worden aangetoond.

Autoimmuniteit bij darmziekten

Bij patiënten met AIH kunnen verschillende autoantistoffen voorkomen. Een groot deel

coeliakie

van de patiënten heeft antistoffen tegen glad spierweefsel en of antinucleaire antistoffen

dermatitis herpetiformis

(ANA). Beide zijn niet specifiek voor AIH. Antistoffen tegen glad spierweefsel worden

inflammatoire darmziekten (IBD)

gezien bij patiënten met leverfunctiestoornissen van allerlei aard. Het lijkt er steeds meer
op dat ze een epifenomeen zijn bij leverbeschadigingen in het algemeen. Ze zijn dan ook

Bij coeliakiepatiënten en dan wel voornamelijk bij hen die geen glutenvrij dieet gebruiken,

vaak voorbijgaand aanwezig.

zijn vaak antistoffen tegen endomysium (IgA), tissue-transglutaminase (tTG) (IgA) en

Antistoffen tegen ‘soluble liver antigen’ (SLA) of liver/pancreas antigen (LP) zijn gericht

gedeamideerd gliadine (IgG) aantoonbaar. Ook bij patiënten met dermatitis herpetiformis

tegen hetzelfde antigeen en worden daarom ook SLA/LP antistoffen genoemd. Deze anti-

worden deze antistoffen in een hoger percentage gevonden dan in een groep gezonde

stoffen zijn zeer specifiek voor autoimmuun hepatitis type I. De sensitiviteit is echter klein.

controle personen of patiënten met recidiverende diarree door diverse oorzaken.

De antistoffen komen meestal samen voor met antistoffen tegen glad spierweefsel en/of

De aanwezigheid van deze antistoffen lijkt eerder gevolg dan oorzaak van beschadiging

ANA. Bij een zeer kleine groep autoimmuun hepatitis type I patiënten worden uitsluitend

van darmweefsel te zijn. Tissue-transglutaminase, hoewel in veel cellen in het lichaam

antistoffen tegen SLA/LP gevonden.

aanwezig, is gebleken het antigeen te zijn in endomysium. Tissue-transglutaminase

Bij een kleine groep patiënten met autoimmuun hepatitis (type 2), vaak jonge meisjes

deamideert gliadine, een eiwit voorkomend in tarwegluten, zodat bij daarvoor gevoelige

of jonge vrouwen, zijn geen van de genoemde antistoffen of antinucleaire antistoffen

personen een verhoogde presentatie van gliadinepeptiden kan optreden. Er bestaat een

aantoonbaar. Bij deze patiënten kunnen soms echter wel antistoffen tegen LKM-1 (‘liver

grote associatie met HLA-DQ antigenen (zie hoofdstuk 5).

kidney microsomal antigen type 1’) worden aangetoond. Antistoffen tegen ‘liver cytosolic

IgA anti-endomysium antistoffen en IgA anti-tTG antistoffen hebben ongeveer dezelfde

antigen type 1’ (LC-1) worden eveneens al dan niet samen met antistoffen tegen LKM-1

specificiteit (97%) en sensitiviteit (90%). Antistoffen tegen tTG worden met behulp van

aangetroffen bij deze patiënten. Antistoffen tegen LKM en/of LC-1 worden ook gevonden

een ELISA bepaald en antistoffen tegen endomysium met behulp van de indirecte

bij ongeveer 5% van patiënten met hepatitis C. Het is zinvol om antistoffen tegen LKM-1

immunofluorescentietechniek. Door het gebruik van twee verschillende methodes

te bepalen bij hepatitis C positieve patiënten vóór de behandeling met interferon-alpha

kunnen fout-positieve of -negatieve resultaten worden geminimaliseerd.

en de positieve patiënten nauwkeurig te monitoren. Interferon-alpha therapie kan bij deze

IgG-antistoffen tegen gedeamideerd gliadine hebben een hoge sensitiviteit bij een iets

patiënten symptomen van AIH uitlokken of zelfs leiden tot een klinisch manifeste AIH.

lagere specificiteit dan IgA-antistoffen tegen tTG en endomysium.

Hoewel primaire scleroserende cholangitis (PSC) duidelijk gekenmerkt wordt door immuno-

Het bepalen van IgA-antistoffen tegen tTG en endomysium en IgG-antistoffen tegen

pathologische verschijnselen ontbreekt een typisch autoantistofpatroon. Wel is er een

gedeamideerd gliadine kan een nuttige ‘screening’ zijn alvorens tot een dunne darmbiopsie te besluiten: zelden wordt er vlokatrofie waargenomen bij negatieve antistof-
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testuitslagen. Omdat IgG-antistoffen tegen gedeamideerd gliadine een hoge sensitiviteit

stoffen vooral gericht tegen Desmogleïne 1 en 3, aanwezig in de intercellulaire substantie

bij IgA-deficiënte patiënten hebben is dit screeningspakket ook geschikt voor IgA-

van het stratum spinosum van de epidermis. Antistoffen tegen Desmogleïne 3 domineren

deficiënte patiënten.

bij de vorm van pemphigus vulgaris waarbij blaarvorming beperkt is tot het slijmvlies,

Volgens de recente ESPGHAN Guidelines for Diagnosis of Coeliac Diasease (JPGN 2012;

antistoffen tegen Desmogleïne 1 en Desmogleïne 3 komen samen voor bij pemphigus

54:136-160) kan een dunne darmbiopsie bij kinderen en adolescenten achterwege

vulgaris met blaarvorming in slijmvlies én huid en antistoffen tegen Desmogleïne 1

worden gelaten indien de titer van antistoffen tegen tTG hoger is dan 10 keer de cut-off

domineren bij pemphigus foliaceus. Bij parapemphigus zijn de antistoffen gericht tegen

waarde van de gebruikte assay én antistoffen tegen endomysium positief zijn én het bij

de basale membraan van de plaveisel epitheelcellen. De eiwiten BP180 en BP230 zijn de

coeliakie passende HLA-DQ2/DQ8 (zie hoofdstuk 5) aanwezig is.

belangrijkste targets voor deze antistoffen.

Voor alle antistoffen geldt dat er een relatie is met de mate van vlokatrofie; de antistoffen

Alle genoemde antistoffen zijn zeer specifiek. Bij pemphigus is de antistoftiter een maat

verdwijnen als de patiënten een glutenvrij dieet gebruiken en worden weer aantoonbaar

voor de ernst van de ziekte. Bij parapemphigus zijn vooral antistoffen tegen BP180 geas-

bij glutengebruik.

socieerd met ziekteactiviteit.

Coeliakie komt ook in hoge frequentie voor bij patiënten met diabetes mellitus type I

De antistoffen worden aangetoond met een indirecte immunofluorescentietechniek en

en bij Down’s syndroom. Daarom kan het nuttig zijn deze patiënten te screenen op de

kwalitatief gerapporteerd. Voor het kwantificeren van antistoffen tegen Desmogleïne 1

aanwezigheid van deze antistoffen.

en 3 en BP180 zijn enzym immunoassays beschikbaar.

Antistoffen tegen tTG en gedeamideerd gliadine worden aangetoon met een enzym
immunoassay en kwantitatief gerapporteerd. Antistoffen tegen endomysium worden aan			

antistoffen tegen huid (%)

patiënten met inflammatoire darmziekten. Aanwezigheid van p-ANCA en afwezigheid van

			

intercellulaire

basale

antistoffen tegen bakkers- en biergist (ASCA) pleit voor de diagnose colitis ulcerosa, terwijl

			

substantie

membraan

pemphigus		

80

getoond met een indirecte immunofluorescentietechniek en kwalitatief gerapporteerd.
P-ANCA (‘perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibodies’) worden gevonden bij

afwezigheid van p-ANCA en aanwezigheid van ASCA beter past bij de ziekte van Crohn.
parapemphigus		 0

0
60
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dermatitis herpetiformis		

0

0

postmyocardinfarct syndroom (syndroom van Dressler)

gezonde personen		

0,5

0,5

postpericardiotomie syndroom
reumatische carditis
Bij deze drie ziekten kunnen in een aantal gevallen met de indirecte immunofluorescentie-

Autoimmuunziekten van het oog

techniek antistoffen tegen hartspierweefsel worden aangetoond.

ulcus rodens corneae (ulcus Mooren)
Bij het zeldzaam voorkomende ulcus Mooren kunnen met de indirecte immunofluores-

			

antistoffen tegen hartspierweefsel (%)

centietechniek antistoffen tegen cornea aantoonbaar zijn. Deze antistoffen worden echter

				

ook in vrij hoge frequentie gevonden bij patiënten met uveïtis en soms bij gezonde

postmyocardinfarct syndroom		

12

personen, bij wie dan altijd sprake is van een oogbeschadiging.

postpericardiotomie syndroom		

25

reumatische carditis		

–

angina pectoris		

3

gezonde personen		

2,5

– = niet bekend

			

antistoffen tegen cornea (%)

ulcus Mooren		

75

uveïtis		40
gezonde personen met oogbeschadiging

4

gezonde personen zonder oogbeschadiging

0

Autoimmuunziekten van de huid
pemphigus vulgaris
pemphigus foliaceus
parapemphigus (= pemphigoid)
Bij deze ziekten kunnen bij een groot aantal patiënten met de indirecte immunofluorescentietechniek antistoffen tegen huid worden aangetoond. Bij pemphigus zijn deze anti-
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Autoimmuunziekten van de nier

		

antistoffen tegen (%)

syndroom van Goodpasture
glomerulonefritis met anti-GBM antistoffen

		

acetylcholine-

tubulo-interstitiële nefritis

		

receptoren		

MuSK

spierweefsel

dwarsgestreept

oculaire myasthenia gravis

40

0

10

90

–

100

90

–

10

0

20– 40

–

membraneuze glomerulopathie
Bij het syndroom van Goodpasture kunnen antistoffen voorkomen die gericht zijn tegen
de glomerulaire basaalmembraan (GBM) en soms tegen de tubulaire basaalmembraan (TBM).
Na het gebruik van penicilline of van penicillinederivaten (in het bijzonder methicilline)
kan een allergische tubulo-interstitiële nefritis ontstaan. Een afbraakprodukt van penicilline
hecht zich aan TBM, wat kan leiden tot vorming van antistoffen gericht tegen TBM.
Er bestaat hier alleen een tubulopathie, de glomeruli zijn niet bij het ziekteproces betrokken.
Antistoffen tegen GBM zijn specifiek voor anti-GBM nefritis en het syndroom van Goodpasture. Ze hebben een directe pathogene werking, waarbij de hoogte van de antistoftiter correleert met de ernst van de ziekte.

myasthenia gravis
met thymoom
myasthenia gravis
zonder thymoom
anti-AChR negatieve
myasthenia gravis
thymoom zonder
myasthenia gravis

20

diverse neurologische ziekten 0

–

40

–

0

Het regelmatig bepalen van de anti-GBM titer is onder andere van belang om het effect

D-penicillamine gebruik

5

–

–

van therapie te vervolgen.

gezonde personen

0

0

2,5

Bij membraneuze glomerulopathie, een chronische inflammatoire ziekte van de glomeruli
die gepaard gaat met vermindering van de nierfunctie en een belangrijke oorzaak van

– = niet bekend

het nefrotisch syndroom bij volwassenen, worden antistoffen tegen de phospholipase
A2-receptor (PLA2-R) gevonden.
Antistoffen tegen GBM worden bepaald met een ELISA, antistoffen tegen TBM en PLA2-R

Neuromyelitis optica (NMO) is een ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel

met de indirecte immunofluorescentietechniek.

waarbij vooral de oogzenuw en het ruggenmerg zijn aangedaan. Deze ziekte onderscheidt zich van multiple sclerose onder andere door het voorkomen van antistoffen
tegen aquaporine-4 (AQP4) in het bloed van circa 70% van de patiënten met NMO.

Autoimmuunziekten van het zenuwstelsel

Bij Japanse patiënten met de Aziatische vorm van NMO (‘opticospinal multiple sclerosis’)

myasthenia gravis

is de frequentie van anti-AQP4 circa 90%. Het eiwit AQP4 vormt waterkanaaltjes die

neuromyelitis optica (ziekte van Devic)

onder andere voorkomen in astrocyten in het centrale zenuwstelsel. De antistoffen
worden ook gevonden in het bloed van patiënten met ‘longitudinal extensive transverse

Bij myasthenia gravis spelen antistoffen tegen acetylcholinereceptoren (AChR) een belang-

myelitis’ en van sommige patiënten met geïsoleerde optische neuritis.

rijke rol in de pathogenese. Ze zijn zeer specifiek voor myasthenia gravis (MG). In het

Antistoffen tegen AQP-4 worden bepaald met een ‘cell-based assay’ (AQP-4 wordt in een

algemeen bestaat er geen correlatie tussen de antistoftiter en de ernst van de ziekte.

humane cellijn tot expressie gebracht) en kwalitatief gerapporteerd.

Bij de individuele patiënt gaat een toename van de klachten meestal wel gepaard met
stijging van de antistoftiter en omgekeerd. Bij penicillamine gebruik worden in een enkel
geval wel eens verschijnselen gezien van MG. Bij deze patiënten zijn dan meestal ook
bovengenoemde antistoffen aantoonbaar.
Hoewel bij de meeste patiënten met MG antistoffen tegen AChR aantoonbaar zijn, kunnen
bij 10-20% van de patiënten met gegeneraliseerde MG deze antistoffen niet worden aangetoond (seronegatieve MG). Ongeveer eenderde van deze patiënten heeft antistoffen
tegen ‘muscle specific receptor tyrosine kinase’ (MuSK). MuSK is een skeletspier-specifiek
eiwit dat onderdeel is van een complex systeem van eiwitten en dat betrokken is bij
AChR-clustering en turnover.
Vaak worden bij MG-patiënten ook antistoffen gevonden tegen het sarcoplasmatisch
reticulum van dwarsgestreept spierweefsel, vooral geldt dit voor de MG-patiënten bij wie
tevens een thymoom aanwezig is. Ook bij patiënten met een thymoom zonder MG
kunnen deze antistoffen worden gevonden.
Antistoffen tegen AchR en MuSK worden bepaald met een RIA, antistoffen tegen dwarsgestreept spierweefsel met de indirecte immunofluorescentietechniek. De rapportage is
kwalitatief, titer bepalingen zijn mogelijk.
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Kliniek en diagnostiek

Tot deze groep van autoimmuunziekten worden gerekend:

van gegeneraliseerde
autoimmuunziekten

Inmiddels is gebleken dat RA-patiënten antistoffen kunnen hebben tegen verschillende
gecitrullineerde eiwitten en peptides. De verzamelnaam van deze antistoffen is ‘anticitrullinated protein/peptide antibodies’ (ACPA). Antistoffen zijn beschreven tegen

			

te bepalen antistoffen tegen

reumatoïde artritis (RA)		

IgM-reumafactor en CCP

worden beschreven als mogelijke fysiologische targets voor de anti-citrulline antistoffen

			

(= de zogenaamde reumaserologie)

is de diagnostische en prognostische waarde ervan niet beter dan van de antistoffen

gecitrullineerd filaggrine, fibrine, vimentine en alpha-enolase. Hoewel deze eiwitten

gedetecteerd met de synthetische peptiden en is de bepaling van deze antistoffen alleen

gesystematiseerde lupus		
erythematosus (SLE)		
syndroom van Sjögren		

kernantigenen, dsDNA, Sm, SS-A (Ro), C1q

interessant voor onderzoeksvraagstellingen.

kernantigenen, SS-A (Ro), SS-B (La)

IgM-Rf worden in een ELISA bepaald en uitgedrukt Internationale Eenheden/ml (IE/ml).
De IgM-Rf test is positief vanaf 25 IE/ml. Bij deze afkapwaarde is de specificiteit 95% en

mixed connective tissue disease
kernantigenen, nRNP

de sensitiviteit voor RA 62% (bepaald in vroege artritis). Antistoffen tegen CCP worden

sclerodermie, CREST-syndroom		

kernantigenen, Scl-70, centromeren, RNA-

bepaald met een EIA en uitgedrukt in (arbitraire) eenheden/ml (E/ml). Antistoffen tegen

			

polymerase, fibrillarine, NOR90, Th/To,

CCP zijn positief vanaf 10 E/ml. Bij deze afkapwaarde is de specificiteit 95% en de sensiti-

			

PM/Scl, Ku, PDGR (= de zogenaamde

viteit voor RA 58% (bepaald in vroege artritis).

			

sclerodermieserologie)

Het bepalen van IgM-Rf en anti-CCP bij vroege artritis patiënten is zinvol omdat ongeveer

polymyositis, dermatomyositis		

kernantigenen, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ,

30% van de IgM-Rf negatieve patiënten antistoffen tegen CCP heeft.

			

SRP, Mi-2, PM/Scl, Ku (= de zogenaamde

			

myositisserologie)

(MCTD)		

Gesystematiseerde lupus erythematosus (SLE)
kernantigenen = ANA (anti-nucleaire antistoffen)

Bij vrijwel alle patiënten met SLE zijn in het serum antistoffen tegen kernbestanddelen
aantoonbaar, de zogenaamde antinucleaire antistoffen (ANA) of antinucleaire factoren
(ANF).

Reumatoïde artritis (RA)

ANA vormen een heterogene groep van antistoffen die gericht kunnen zijn tegen verschil-

Bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) zijn in een groot aantal gevallen zogenaamde

lende in de celkern voorkomende antigenen. Ze zijn niet specifiek voor SLE, daar ze ook

reumafactoren (Rf) aantoonbaar. Dit zijn antistoffen die gericht zijn tegen IgG. De in het

nog al eens worden gevonden bij andere autoimmuunziekten en bij gezonde personen

serum van deze patiënten voorkomende reumafactoren zijn voornamelijk van de IgM-

op oudere leeftijd. Deze ANA worden bepaald met behulp van de immunofluorescentie

klasse. Reumafactoren van de IgG- en IgA-klasse kunnen soms ook voorkomen.

techniek (IFT).

Bij uitgebreid onderzoek van serum van een grote groep patiënten met RA is gebleken
dat indien IgG-Rf aantoonbaar waren, dit bijna altijd gepaard ging met de aanwezigheid

Een specifieke test voor de diagnostiek van SLE is de bepaling van antistoffen tegen

van IgM-Rf. Slechts zeer sporadisch werden IgG-Rf of IgA-Rf gevonden bij afwezigheid

dubbelstrengs(ds)-DNA (anti-dsDNA). Deze antistoffen zijn aan te tonen met behulp van

van IgM-Rf. Tevens bleek de frequentie van voorkomen van IgG-Rf bij patiënten met RA

de IFT (Crithidia test) en kwantitatief te bepalen door middel van radioimmunologische

gelijk te zijn aan de frequentie die gevonden werd in een groep gezonde personen. Uit

technieken (RIA).

dit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat het bepalen van IgG-Rf geen winst

De hoogte van de antistoftiter gaat in het algemeen niet samen met de ernst of de

oplevert voor de serologische diagnostiek van RA.

activiteit van de ziekte. Bij de individuele patiënt is het verloop van de anti-dsDNA titer

Rf kunnen ook worden gevonden bij andere autoimmuunziekten, bij sub-acute bacteriële

wel gecorreleerd met klinische symptomen. De anti-dsDNA titer kan geruime tijd voor

endocarditis en infecties als lepra, tuberculose, etc.

het ontstaan van een exacerbatie stijgen en plotseling snel dalen als de klinische

Al in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn enkele RA-specifieke antistoffen ontdekt:

verschijnselen manifest worden.

anti-perinucleaire factor (APF), anti-filaggrine antistoffen en anti-keratine antistoffen.

Het vervolgen van de anti-dsDNA titer in de tijd kan dus een prognostische waarde

Deze antistoffen bleken allemaal gecitrullineerd filaggrine te herkennen. Gebaseerd op

hebben, zodat men in een vroeg stadium een exacerbatie kan herkennen. Het kwantitatief

deze kennis is een ELISA ontwikkeld met synthetische gecitrullineerde peptiden (‘cyclic

bepalen van anti-dsDNA kan met behulp van de RIA volgens Farr, waarmee echter

citrullinated peptide’, CCP) als antigeen. Alle huidige CCP-assays zijn gebaseerd op

alleen hoog-avide antistoffen worden aangetoond. Een tweede RIA is de zogenaamde

dezelfde peptiden. Omdat er nog geen internationale standaard beschikbaar is kunnen

PEG-assay (PEG = polyethyleenglycol), waarmee ook laag-avide antistoffen tegen dsDNA

de gevonden eenheden en dus ook de afkapwaarden in de verschillende assays sterk

kunnen worden bepaald. De laag-avide antistoffen worden ook gevonden bij patiënten

verschillen.

die verdacht worden van SLE, maar die niet voldoen aan de criteria gesteld door de

Antistoffen tegen CCP hebben een hoge specificiteit voor RA en worden al in een zeer

American College of Rheumatology (ACR-criteria). De PEG-assay is minder specifiek dan

vroege fase van de ziekte gevonden. Ze kunnen al jaren voor het klinisch manifest

de Farr assay, daar deze in tegenstelling tot de Farr assay ook wel eens positieve uitslagen

worden van de ziekte aanwezig zijn. De aanwezigheid van antistoffen tegen CCP is een

geeft bij patiënten met een andere autoimmuunziekte.

sterke risicofactor voor het ontstaan van gewrichtserosies bij RA. In tegenstelling tot de

Naast antistoffen tegen dsDNA kunnen bij patiënten met SLE ook antistoffen voorkomen

IgM-Rf titer is de titer van antistoffen tegen CCP niet geassocieerd met ziekteactiviteit en

die gericht zijn tegen andere kernantigenen, bekend als extraheerbare nucleaire antigenen

daalt niet of nauwelijks tijdens therapie.

(ENA). De meest frequent voorkomende antistoffen werden met behulp van serologische
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technieken en referentiesera gedefinieerd als anti-nucleair ribonucleoproteïne (anti-nRNP),

Deze antistoffen komen veel minder frequent voor bij patiënten met de secundaire vorm.

anti-Sm, anti-SS-A (= anti-Ro) en anti-SS-B (= anti-La). Uit onderzoek met behulp van bio-

Bij deze patiënten worden vaak ook reumafactoren gezien.

chemische technieken naar de aard en samenstelling van deze antigenen is gebleken dat
anti-Sm specifiek de eiwitten D1, D2, D3 en BB’ herkent in zogenaamde ‘small nuclear
ribonucleoprotein particles’ (snRNPs) die een rol spelen bij de modulatie van mRNA vóór

Mixed connective tissue disease (MCTD)

de eiwitsynthese. Alleen antistoffen tegen Sm-D zijn specifiek voor SLE. Anti-nRNP, ook

Bij patiënten met de zogenaamde MCTD, dat wil zeggen dat er klinische kenmerken

wel anti-U1RNP genoemd, herkent in een subgroep van snRNPs (het U1-snRNP) specifiek

zijn van SLE, sclerodermie, poly-, dermatomyositis en RA, zijn in hoge frequentie ANA

een 70kD eiwit (U1-70K), naast (veelal) de eiwitten A en C.

in het serum aantoonbaar. Deze zijn meestal gericht tegen U1 nucleair ribonucleoproteïne

Anti-SS-B is gericht tegen een 50kD eiwit dat ‘transient’ gebonden is aan RNA-polymerase

(U1RNP = nRNP, vooral het U1-70K antigeen).

III transcripten (7SRNA, 5SRNA, tRNA en Y-RNA). Partikels (‘small cytoplasmic ribonucleo-

Anti-U1RNP-antistoffen kunnen echter ook, weliswaar in veel lagere frequentie, worden

proteins’ = scRNPs) opgebouwd uit een Y-RNA molecuul en het SS-B eiwit bevatten

gevonden bij andere gegeneraliseerde autoimmuunziekten.

tevens de beide SS-A eiwitten (60kD en 52kD). Ongeveer 30% van de SS-A en SS-B
eiwitten is gelokaliseerd in de kern van de cel, hetgeen de (zwakke) kernfluorescentie
van anti-SS-A en anti-SS-B verklaart. Meestal zijn antistoffen tegen het 60kD en het 52kD

Sclerodermie en het CREST-syndroom

eiwit van het SS-A antigeen tegelijk aanwezig. De aanwezigheid van antistoffen die alleen

Systemische sclerose (‘systemic slerosis’) wordt onderverdeeld in een gelimiteerde vorm,

gericht zijn tegen het 52kD eiwit kan passen bij een collageenziekte maar is niet specifiek

‘limited systemic sclerosis’, en een diffuse vorm, ‘diffuse systemic sclerosis’. Ook bij deze

en komt ook bij gezonde personen voor.

patiënten worden dikwijls ANA aangetoond. Het subtype CREST-syndroom (Calcinosis

Antistoffen tegen ENA worden aangetoond met behulp van een gevoelige lijnblottechniek,

cutis, Raynaud fenomeen, Oesophagus dysmobiliteit, Sclerodactylie en Teleangiectasieën)

soms in combinatie met een EIA.

kan ingedeeld worden bij de gelimiteerde vorm van slcerodermie, maar ook patiënten
met een diffuse vorm kunnen (onderdelen van) dit syndroom hebben. Bij het CREST-

Antistoffen tegen het Sm-antigeen worden voornamelijk bij SLE en zelden bij de andere

syndroom worden antistoffen tegen centromeren (CENP-B en/of CENP-A) aangetoond.

gegeneraliseerde autoimmuunziekten gevonden.

Deze antistoffen kunnen ook, maar minder frequent, voorkomen bij patiënten met

Antistoffen tegen het SS-A antigeen (met name gericht tegen het 60kD eiwit) zijn aange-

sclerodermie, patiënten met het fenomeen van Raynaud, patiënten met een ‘incompleet’

toond bij kinderen geboren met een congenitaal hartblok. Ook bij de moeders van deze

CREST-syndroom en, samen met antistoffen tegen mitochondriën, bij patiënten met

kinderen waren deze antistoffen aantoonbaar. Klinische verschijnselen van SLE waren

primaire biliaire cirrose (PBC).

bij deze vrouwen echter vaak afwezig. De kans op het optreden van een congenitaal

Antistoffen tegen topo-isomerase-I (Scl-70) komen voor bij patiënten met diffuse sclero-

hartblok in aanwezigheid van anti-SS-A is echter kleiner dan 10%.

dermie met nier- en longafwijkingen.

Bij patiënten met subacute cutane LE (SCLE) komen in een hoog percentage antistoffen

Antistoffen tegen RP11, RP155 (‘RNA Polymerase subunits’), fibrillarine, NOR90, Th/To,

tegen SS-A voor. De afwezigheid van een ANA sluit het voorkomen van antistoffen tegen

PM-Scl100, PM-Scl75 (PM-Scl), Ku en ‘platelet derived growth factor receptor’ (PDGR)

SS-A niet uit.

komen in een lage frequentie voor en kunnen geassocieerd zijn met bepaalde klinische

Bij gebruik van medicijnen, zoals onder andere procaïnamide, hydralazine en anti-epilep-

verschijnselen. Antistoffen tegen Pm/Scl en Ku komen voor bij het polymyositis-scleroderma

tica, worden nog wel eens ANA, met of zonder klinische verschijnselen van SLE, gezien.

overlap syndroom. Antistoffen tegen Th/To zijn geassocieerd met een relatief milde vorm

Deze antistoffen zijn dan meestal gericht tegen de in de celkern voorkomende histonen.

van diffuse sclerodermie. Antistoffen tegen RNA-polymerase (subunits) zijn geassocieerd

Antistoffen tegen C1q zijn voornamelijk beschreven bij SLE-patiënten met nefritis.

met een hoog risico op renale crisis. Antistoffen tegen NOR90 en tegen fibrillarine komen

Vergelijkbaar met de antistoffen tegen anti-dsDNA is ook de titer van deze antistoffen bij

voor bij diffuse sclerodermie.

de individuele patiënt geassocieerd met de ziekteactiviteit en kan een stijging van de titer

Alle genoemde antistoffen worden met een lijnblottechniek aangetoond en waar

voorafgaan aan een opvlamming van de ziekte.

mogelijk bevestigd met een EIA.

Naast antistofbepalingen kan het bij SLE-patiënten zeer nuttig zijn complementonderzoek
te doen (zie hoofdstuk 9).
Polymyositis, dermatomyositis
Polymyositis en dermatomyositis zijn inflammatoire ziekten van de skeletspieren, die primair
Syndroom van Sjögren

kunnen voorkomen of geassocieerd met symptomen van andere, meestal gegeneraliseerde

Er zijn twee vormen te onderscheiden:

autoimmuunziekten, tumoren of infecties. Bij ongeveer eenderde van de patiënten zijn

. een primaire vorm, met alleen verschijnselen van keratoconjunctivitis sicca en xerostomie;
. een secundaire vorm, waarbij bovengenoemde verschijnselen gepaard gaan met een
andere autoimmuunziekte, meestal is dit RA.

ANA aantoonbaar. Deze antistoffen kunnen gericht zijn tegen het Jo-1 antigeen (= histidyltRNA synthetase), en worden voornamelijk gevonden bij patiënten met polymyositis en
interstitiële longafwijkingen. Naast antistoffen tegen Jo-1 kunnen een aantal additionele
myositis-specifieke (SRP, Mi-2, PL-7, PL-12, EJ en OJ) en myositis-geassocieerde antistoffen

Bij ongeveer 75% van de patiënten met het syndroom van Sjögren (primair en secundair)

(PM/Scl en Ku) worden bepaald. Hiervoor wordt een een lijnblot gebruikt.

worden ANA in het serum gevonden. Bij patiënten met het primaire Sjögren syndroom

Antistoffen tegen de histidyl-tRNA synthetase, Jo-1 worden bij ongeveer eenderde van de

zijn nogal eens antistoffen aantoonbaar tegen de SS-A- (= Ro) en SS-B- (= La) antigenen.

myositis patiënten gezien. De frequentie van antistoffen tegen andere tRNA-synthetasen
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(PL-7, PL-12, EJ en OJ) is veel lager, ongeveer 3%. Deze antistoffen komen vooral voor bij

Vasculitiden

patiënten met het anti-synthetase syndroom.

Onder vasculitiden verstaan we een heterogene groep van ziekten met als kenmerk

Antistoffen tegen SRP zijn myositis specifiek. De frequentie is laag (3-6%).

ontsteking en necrose van de bloedvaten. Deze ontstekingsreactie kan in vrijwel alle

Antistoffen tegen Mi-2 worden voornamelijk gevonden bij dermatomyositis. De frequentie

bloedvaten in het lichaam voorkomen.

is laag (<10%). De antistoffen zijn ook beschreven bij polymyositis en ‘inclusion body

Het klinische beeld wordt bepaald door de grootte en de lokalisatie van de bij de

myositis’.

ontstekingsreactie betrokken bloedvaten. Er bestaat dus een grote variatie in klinische

Antistoffen tegen PM/Scl zijn kenmerkend voor het polymyositis/sclerodermie overlap

presentatie bij de diverse patiënten.

syndroom. De frequentie is laag (3-6%).

De diagnose wordt in het algemeen gesteld op histologische bevindingen.

Antistoffen tegen Ku zijn niet myositis specifiek maar worden gezien bij patiënten met

Sinds in 1982 anti-neutrofiele cytoplasmatische antistoffen (ANCA) voor het eerst werden

systeemziekten, vooral bij overlapsyndromen van myositis en sclerodermie. De frequentie

beschreven bij patiënten met necrotiserende glomerulonefritis heeft het bepalen van de

is laag (<3%).

ANCA zijn nut duidelijk bewezen bij het diagnosticeren van diverse vasculitisvormen, met
name de systemische vasculitiden van de kleine en middelgrote bloedvaten.

Antifosfolipiden syndroom

Anti-neutrofiele cytoplasmatische antistoffen (ANCA)

De aanwezigheid van antifosfolipiden antistoffen bij patiënten met trombo-embolische

ANCA zijn autoantistoffen gericht tegen enzymen aanwezig in de korrels van neutrofiele

processen, herhaalde miskramen en trombopenie wordt gedefinieerd als antifosfolipiden

granulocyten en monocyten, zoals proteïnase-3 (PR-3), myeloperoxidase (MPO), elastase,

syndroom.

lactoferrine, cathepsine G en andere.

Dit syndroom is vaak geassocieerd met een systemische autoimmuunziekte, voornamelijk

Antistoffen gericht tegen de twee eerstgenoemde eiwitten hebben een grote diagnostische

SLE, en wordt dan secundair antifosfolipiden syndroom genoemd. Er zijn echter nog al

waarde: antistoffen tegen PR-3 zijn sterk geassocieerd met de ziekte granulomatose met

wat patiënten bij wie de diagnose SLE (of een andere systemische autoimmuunziekte)

polyangiitis (GPA, vroeger ziekte van Wegener genoemd), terwijl anti-MPO antistoffen

niet gesteld kan worden. We spreken dan van een primair antifosfolipiden syndroom.

vooral gevonden worden in sera van patiënten met microscopische polyangiitis, het

Antifosfolipiden antistoffen zijn een heterogene groep van antistoffen, die indirect aan

Churg-Strauss syndroom en bij idiopathische crescentische glomerulonefritis. Antistoffen

fosfolipiden binden door middel van het herkennen van fosfolipiden-bindende plasma-

tegen elastase worden gezien bij cocaïne misbruik. Van de antistoffen gericht tegen de

eiwitten (met name ß2-glycoproteïne I). Soms binden antistoffen ook direct aan fosfo-

andere korreleiwitten is de klinische betekenis nog altijd niet duidelijk.

lipiden. Dit komt voor bij infecties en maligniteiten. Deze antistoffen hebben dus niets te
maken met het antifosfolipiden syndroom.

ANCA kunnen aangetoond worden met een fluorescentietest en met een ELISA. De klas-

Antifosfolipiden antistoffen kunnen op verschillende manieren worden gemeten

sieke ANCA-test is een indirecte immunofluorescentietest (IFT) op in ethanol gefixeerde

(zie ook hoofdstuk 10). Antistoffen kunnen fosfolipiden-afhankelijke stollingsbepalingen

‘smears’ of cytospins van donorleukocyten. De oorspronkelijk ACPA (anti-cytoplasmatische

verlengen (lupus anticoagulans (LAC)), gedetecteerd worden door middel van een

antistoffen) genoemde ‘GPA-specifieke’ autoantistoffen geven een korrelige cytoplasma-

(ß2-glycoproteïne I afhankelijke) anticardiolipine ELISA en door middel van een anti-ß2-

tische aankleuring van granulocyten en monocyten. Hiervoor is tegenwoordig algemeen

glycoproteïne I ELISA. Voor het stellen van de diagnose antifosfolipiden syndroom

de term c-ANCA (c voor cytoplasmatisch/‘classical’) gebruikelijk. Een c-ANCA-reactie in

moeten naast minimaal een klinisch criterium, een of meerdere van de genoemde anti-

de immunofluorescentietest berust meestal op antistoffen tegen proteïnase-3 (ook PR-3

fosfolipiden antistoffen bij herhaling, met een tussenpauze van minimaal twaalf weken,

of 29kD eiwit genoemd).

aantoonbaar zijn.
De term p-ANCA wordt gebruikt als er fluorescentie rond de kern (= perinucleair) wordt
waargenomen. Dit fluorescentiebeeld is vaak geassocieerd met anti-MPO antistoffen,
Bepaling van de anti-streptolysine titer (AST), anti-DNAse B

maar ook antistoffen tegen andere eiwitten (elastase, lactoferrine, cathepsine G en

Hoewel het bepalen van de AST niet thuis hoort in de serodiagnostiek van gegeneraliseerde

andere) kunnen dit fluorescentiebeeld veroorzaken. De in sommige sera aanwezige anti-

autoimmuunziekten, wordt deze test toch (op historische gronden) hier genoemd. Een

nucleaire antistoffen kunnen een duidelijke kernfluorescentie te zien geven, soms echter

verhoogde AST wordt in het serum gevonden na een infectie met bèta-hemolytische

ook het p-ANCA beeld.

streptokokken. De bepaling is van belang als men denkt aan complicaties van deze

Naast c- en p-ANCA onderscheiden we nog atypische fluorescentiebeelden.

infectie, zoals acuut reuma en acute glomerulonefritis. Het titerverloop is dan belangrijk

Hoewel de c-ANCA-fluorescentie voornamelijk gezien wordt indien in het serum anti-PR-3

en niet het éénmalig vinden van een verhoogde AST. In ons laboratorium is een AST tot

antistoffen aanwezig zijn, is dit echter niet altijd het geval. Soms gaat het c-ANCA-beeld

250 IE/ml als normaal te beschouwen.

gepaard met anti-MPO antistoffen of een p-ANCA- of atypisch fluorescentiebeeld met
anti-PR-3 antistoffen.

Bij patiënten bij wie de AST normaal is, maar bij wie er toch een sterke verdenking

De ANCA-fluorescentietest is een goede screeningstest. Het verdient echter wel aan-

bestaat op een streptokokkeninfectie, kan het zijn dat de patiënt geen antistoffen tegen

beveling om de fluorescentietest te laten volgen door ELISA’s waarmee specifiek anti-

streptolysine maakt, maar wel tegen een ander streptokokkenantigeen, met name tegen

stoffen tegen PR-3 en MPO gedetecteerd kunnen worden.

DNAse B. In die gevallen is het nuttig het anti-DNAse B te laten bepalen: < 200 IE/ml is

Een enkele keer komt het voor dat bij een negatieve fluorescentietest in de ELISA wel

normaal.

antistoffen tegen PR-3 of MPO aantoonbaar zijn.
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Zijn er bij een patiënt ANCA aangetoond dan is het van belang het verloop van de titer
te vervolgen. Want, hoewel er geen duidelijk verband is gevonden tussen titerhoogte en
ernst of uitgebreidheid van de ziekte in het algemeen, blijkt bij de individuele patiënt de
titer te fluctueren met de klinische ziekte-activiteit. Bij een goede reactie op therapie zijn
ANCA na 3 - 6 maanden meestal niet meer aantoonbaar. Bij sommige patiënten kunnen
ondanks klinisch herstel ANCA aantoonbaar blijven.
Een duidelijke ANCA-titerstijging kan voorafgaan aan een exacerbatie. Echter, lang niet
iedere titerstijging wordt gevolgd door een ‘relapse’.
De specificiteit van anti-PR-3 antistoffen voor GPA is heel hoog, ongeveer 90% bij een
actief ziekteproces. Soms worden deze antistoffen ook aangetoond bij patiënten met een
andere vorm van vasculitis. De specificiteit van anti-MPO antistoffen is veel lager.

				

voorkomen van ANCA (%)

				

PR-3

MPO

ziekte van Takayasu			

–

–

arteriïtis temporalis			–

–

granulomatose met polyangiitis		

10-20

80-90

ziekte van Churg-Strauss			

10

75

klassieke polyarteriïtis nodosa			

–

–

(indien viscerale organen meedoen)		

3-10

3-10

microscopische polyangiïtis			
50

50

crescentische glomerulonefritis			25

pauci immuun necrotiserende		

65

ziekte van Henoch-Schönlein			

–

–

gezonde personen			0

0

– = niet bekend
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Complement / Immuuncomplexen / Serumeiwitten / Allergie

Het complementsysteem
Het complementsysteem omvat een groot aantal eiwitten die een belangrijke rol spelen
bij ontstekingsreacties. Activatie van het systeem leidt tot de afsplitsing van kleine
peptiden, die zeer krachtige biologische werkingen hebben. De meeste complementfactoren bevinden zich als pro-enzymen in de circulatie. Activatie van het systeem verloopt
via cascadereacties, waarbij de ene factor de andere activeert. Het systeem kan via drie
wegen geactiveerd worden: via de klassieke route (factoren C1, C2 en C4), via de alternatieve route (factoren B, D, P en C3) en via de lectine-route (mannose-bindend lectine
(MBL), ficolines, MASP1/2, C2, C4).
Activatoren van de klassieke route zijn vooral antigeen-antistof (= immuun-) complexen,
waarin IgG- en/of IgM-antistoffen voorkomen. Activatoren van de alternatieve route zijn
vooral micro-organismen, zoals bacteriën en dergelijke, maar ook immuuncomplexen,
vooral diegene waarin IgA-antistoffen voorkomen. De klassieke route van complementactivatie wordt sterk bevorderd door binding van bepaalde plasma-eiwitten (bijvoorbeeld
CRP) aan micro-organismen. De lectine-route wordt geactiveerd na binding van MBL of
ficolines aan koolhydraatstructuren op micro-organismen. Dit proces geeft aanleiding tot
binding en activatie van twee serineproteasen (MASP-1 en -2) die vervolgens, antistof
onafhankelijk, de klassieke route factoren C4 en C2 activeren.
Alle routes van activatie leiden tot de activatie van C3, waarna C5 tot en met C9 tot een
zogenaamd ‘membrane attack complex’ geassembleerd worden, met als gevolg lysis van
bijvoorbeeld erytrocyten of bacteriën (zie figuur 1).

Figuur 1: Vereenvoudigd schema complementactivatie

Amplificatie B, P, D, C3b

Activatie
Klassiek (C1, C4, C2)

C3
Lysis C5 t/m 9

Alternatief (B, D, P, C3)
Lectine (MBL, ficolines, C2, C4)
Inflammatie C3a, C5a

Wanneer eenmaal een beetje C3 geactiveerd is, kan er via de eiwitten van het alternatieve traject een versterking van de complementreactie, meer C3-activatie, worden
gerealiseerd (amplificatie-loop).
Om het eigen gezonde weefsel te beschermen en de ontstekingsreactie lokaal te houden,
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Complement regulatie-eiwitten
Plasma

Celmembranen

Factor H (fH)

DAF (CD55)				

Factor I (fI)

MCP (CD46)

C4bp

CR1 (CD35)

C1-inh

CD59

Complement

De betekenis van het complementsysteem in de humane pathologie kan hier slechts

en ziekten

uiterst beknopt worden weergegeven. Er bestaan drie groepen complementafwijkingen
in de humane pathologie: congenitale deficiënties van complementfactoren of complementremmers, secundaire of verbruiksdeficiënties van complementfactoren en verworven
deficiënties van complementremmers.

Kliniek van congenitale deficiënties van complementfactoren, MBL
Een op basis van genetische defecten slecht (of in het geheel niet) functionerend complementsysteem leidt meestal tot ziekten. Deficiënties van de klassieke route (C1q, C2 en
C4) gaan gepaard met gegeneraliseerde immuuncomplexziekten, zoals systemische

is er een groot aantal remmers van complementactivatie voorhanden in plasma en op cel

lupus erythematodes (SLE). De reden hiervan is nog niet geheel duidelijk. Gedacht wordt

oppervlakken.

aan een deficiëntie in het opruimen van immuuncomplexen en/of apoptotische cellen.
Deficiënties van C3 en waarschijnlijk ook van de factoren van de alternatieve route
leiden tot hardnekkig recidiverende infecties door allerlei bacteriën. Klaarblijkelijk speelt

Biologische eigenschappen

bij de normale afweer tegen bacteriële infecties opsonisatie van bacteriën door C3 een

De biologische effecten van het complementsysteem zijn grofweg in tweeën onder te

belangrijke rol.

verdelen:

Hoewel eenderde deel van de bevolking een zeer lage spiegel MBL heeft en daar geen
ernstige gevolgen van ondervindt, lijkt het er toch op dat deficiënties van MBL kunnen

a Effecten door binding van complementfactoren op de activatoren

leiden tot verhoogde vatbaarheid voor bepaalde typen infecties, met name op de

Wanneer een immuuncomplex of een micro-organisme het complementsysteem

kinderleeftijd wanneer de eigen antistofproductie nog niet volledig is ontwikkeld, en bij

activeert, wordt tijdens dit proces een aantal complementfragmenten aan dit immuun-

patiënten die een verzwakt immuunsysteem hebben zoals na chemotherapie of trans-

complex of micro-organisme gebonden. Het gevolg hiervan is, dat immuuncomplexen

plantatie. Deficiënties van C5 t/m C9 leiden soms tot ernstige fulminante infecties met

of pathogenen via de gefixeerde complementeiwitten herkend kunnen worden door

Neisseria bacteriën. Blijkbaar is het lyserend vermogen van het complementsysteem een

complementreceptoren op cellen, met name op fagocyten. Deze cellen nemen het

belangrijke factor in de afweer tegen deze bacteriën. Bij patiënten met immuuncomplex-

pathogeen op en breken het af. Een ander mechanisme om pathogenen te doden is via

ziekten en met recidiverende infecties dient dan ook onderzoek te worden gedaan naar

een verdergaande activatie van het complementsysteem waarbij eiwitcomplexen worden

een mogelijke complementdeficiëntie.

gevormd die de membraan van het pathogeen vernielen en de cellen laten lyseren. Aan
deze werking dankt het systeem zijn naam: onder anderen Büchner en Bordet vonden
namelijk rond het begin van de vorige eeuw dat in vers serum ‘iets’ zat dat de lysis van

Diagnostiek bij congenitale deficiënties van complementfactoren en MBL

met antistoffen beladen erytrocyten of bacteriën veroorzaakte. Dit ‘iets’, dat later een

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van (immuun)hemolyse technieken. Een

verzameling van meer dan dertig eiwitten bleek te zijn, ‘complementeerde’ dus de

geschikte methode voor bepaling van de hemolytische activiteit is de bepaling van de

werking van antistoffen.

CH50-titer, waarmee de activiteit van C1, C2 en C4 (klassieke activatieroute) samen
met de activiteit van C3 t/m C9 wordt gemeten. De AP50-titer meet de activiteit van de

b Effecten door de biologische eigenschappen van afsplitsingsproducten van complement-

factoren B, D en P (alternatieve route activatie) samen met de C3 t/m C9 activiteit. Bij

eiwitten

het ontbreken van één van de complementfactoren is er geen hemolytische activiteit van

Tijdens activatie van het complementsysteem worden van verschillende complement-

het patiëntenserum (ten opzichte van gesensibiliseerde schapenerytrocyten of konijnen-

eiwitten fragmenten afgesplitst (C4a, C3a, C5a), die een zeer specifieke biologische

erytrocyten, respectievelijk) aantoonbaar. Deze techniek is echter niet gevoelig bij defi-

werking hebben. Zij worden anafylatoxines genoemd. Hun effecten zijn onder meer:

ciënties van MBL en MASP1/2. Deficiënties van MBL worden bepaald door de binding

verhoging van de vasopermeabiliteit door het vrijmaken van vasoactieve stoffen, zoals

van MBL aan mannaan te meten; hiermee wordt de concentratie aan functioneel MBL

histamine en serotonine, uit basofiele granulocyten, mestcellen en trombocyten.

bepaald. Bij lage waarden hiervan kan verder onderzoek plaatsvinden naar de opsonische

C5a heeft tevens een zeer sterke chemotactische werking, dat wil zeggen het trekt

activiteit van het patiëntenserum of -plasma (de fagocytose-bevorderende activiteit; zie

granulocyten naar de plaats van activatie. Bovendien kan het neutrofiele granulocyten

hoofdstuk 7). Daarnaast kan ook de activatie van C4 onder invloed van MBL-binding aan

laten aggregeren en voorbereiden op vorming van grote hoeveelheden toxische

mannaan gemeten worden (MBL-afhankelijke C4-depositietest). Dit geeft een indruk over

zuurstofproducten die mogelijk nodig zijn voor het doden van pathogenen. C3 (C3a)

de functionaliteit van MBL en de met MBL geassocieerde serineprotease MASP-2.

mobiliseert een afbraakproduct van neutrofiele granulocyten uit het beenmerg wat een
leukocytose tot gevolg kan hebben.

Een sterke verbruiksdeficiëntie leidt echter ook tot een verlaagde hemolytische activiteit.
Daarom moet ook de concentratie van de factoren C1q, C3 en C4 voor de klassieke

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn, dat activatie van het complementsysteem een

route en factor B en C3 voor de alternatieve route worden bepaald. In het geval van een

belangrijke bijdrage levert aan de ontstekingsreacties rond zo’n activator.

verbruiksdeficiëntie zullen deze factoren verlaagd zijn. Normale concentraties van deze
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factoren kunnen wijzen op een genetische deficiëntie van één van de niet onderzochte

Diagnostiek bij secundaire of verbruiksdeficiënties van complementfactoren

complementcomponenten. Door middel van reconstitutie-experimenten met gezuiverde

Bij de diagnostiek van secundaire of verbruiksdeficiënties van complementfactoren speelt

factoren kan dan worden onderzocht welke factor deficiënt is.

het aantonen van complementactivatie een belangrijke rol. Deze activatie is op twee

Deze bepalingen kunnen alleen in vers serum worden verricht. Door het aanvragen van
het complementdeficiëntie onderzoek worden de hemolytische activiteit, de lectine route
activiteit en de concentraties van C1q, C3 en C4 aansluitend onderzocht.

manieren aan te tonen:
a Bepaling van het complementprofiel: complementactivatie in vivo leidt nogal eens tot een
daling van de concentratie van één of meer complementfactoren in het bloed. Door nu
een aantal complementfactoren tegelijkertijd te bepalen (C1q, C3, C4, en eventueel C5

Naast de concentratie van totaal C4 kan ook een subtypering van C4 worden uitgevoerd

en factor B), verkrijgt men een zogenaamd complementprofiel. Het verkregen profiel kan

(C4-polymorfisme-onderzoek). Het complementeiwit C4 is zeer polymorf en komt in

diagnostische, c.q. prognostische betekenis hebben (zie tabel 1). In het algemeen kan

twee isotypen (C4A en C4B) voor. De eiwitten zijn zeer homoloog, maar verschillen in

men stellen dat activatie van de klassieke route zal leiden tot een daling van de C4-con-

functie. C4A bindt preferentieel aan NH2-groepen en is daardoor voornamelijk betrokken

centratie, eventueel in combinatie met verlaging van de concentratie van C1q en/of C3.

bij het opruimen van immuuncomplexen, terwijl C4B voorkeur heeft voor OH-groepen

Activatie via de alternatieve route leidt in het algemeen tot dalingen van de concentraties

en meer betrokken is bij de uiteindelijke lysis van bacteriën.
C4A en C4B worden door afzonderlijke genen gecodeerd, welke in meerdere kopie-

van C3 en C5, eventueel in combinatie met een daling van de factor B concentratie.
b Aantonen van activatieproducten: de methoden die gebruikt worden om de concentraties

aantallen kunnen voorkomen. Meest voorkomend is twee kopieën van zowel C4A als

van de verschillende factoren te bepalen, maken in het algemeen geen onderscheid

C4B, andere verhoudingen zijn echter ook mogelijk.

tussen wel en niet geactiveerde factoren. In situaties waarbij men met een acute activatie

Er is beschreven dat de C4-serumconcentratie wordt bepaald door het aantal genen

te maken heeft (bijvoorbeeld anafylactische reacties), waarbij de geactiveerde factor

(dat in een diploïd genoom kan variëren van 2-6 genen). Er zijn echter ook zogenaamde

nog niet uit de circulatie is verdwenen, worden normale concentraties van verschillende

nul-allelen bekend, waarbij het gen niet tot expressie komt als gevolg van een 2bp (CT)

factoren gemeten, ofschoon deze factoren gedeeltelijk geactiveerd zijn. In deze gevallen

insertie in exon 29. Verder komt in een deel van de C4A- of C4B-genen een retroviraal

kan men onderzoek doen naar de aanwezigheid van complementactivatieproducten.

transposon voor, wat leidt tot zogenaamde lange en korte genen, lange C4-genen lijken

Bovendien treedt bij ontstekingen nogal eens een versnelde synthese op van verschillende

minder eiwitexpressie te geven. De meeste mensen zijn heterozygoot en hebben zowel

factoren, waardoor een versnelde afbraak (door activatie) gemaskeerd wordt. Ook in

C4A als C4B. Partiële of complete deficiënties van zowel C4A als C4B komen echter voor

deze gevallen is complementactivatie alleen aan te tonen door onderzoek te doen naar

en worden geassocieerd met bijvoorbeeld immuuncomplexziekten (zoals SLE) en recidi-

de aanwezigheid van complementactivatieproducten. Meestal wordt voor dit doel de

verende bacteriële infecties (C4A-deficiëntie en C4B-deficiëntie, respectievelijk).

C3d-(afbraakproduct van C3) concentratie gemeten. Activatieproducten kunnen alleen in

Het C4-polymorfisme wordt bepaald met behulp van MLPA (‘multiplex ligation-dependent

vers EDTA-plasma worden aangetoond.

probe amplification’). Deze techniek maakt het mogelijk om het aantal C4-genen te

Een gevoelige methode om complementactivatie te meten is de detectie van C3bc en

bepalen en partiële en totale genetische deficiënties aan te tonen. Bovendien kan met

C4bc. C3bc en C4bc zijn activatieproducten van C3 en C4 die in tegenstelling tot C3a

deze techniek bepaald worden welke C4-isotypes de donor heeft, of er een silencing CT-

en C4a langere tijd stabiel blijven in de circulatie en een ex-vivo analyse van complement-

insertie voorkomt in exon 29 en of het virale transposon aanwezig is. In patiëntenserum

activatie mogelijk maken. Deze testen worden alleen na telefonisch overleg uitgevoerd en

is het mogelijk met specifieke ELISA’s kwantitatief C4A en C4B antigeen te meten. Met

zijn vooral geschikt voor onderzoeksvraagstellingen of klinische studies.

een functionele C4-assay wordt bepaald of de aanwezige C4A en C4B eiwitten actief zijn.
Kliniek en diagnostiek van deficiënties in complementregulatie-eiwitten
Kliniek van secundaire of verbruiksdeficiënties van complementfactoren

Lichaamseigen cellen worden beschermd tegen complement activatie door zowel

Secundaire of verbruiksdeficiënties van complementfactoren worden vooral gezien bij

membraangebonden als oplosbare complementregulatie-eiwitten. Deficiënties in een

immuuncomplexziekten (gegeneraliseerde autoimmuunziekten, nierziekten, vasculitiden).

van de complementregulatie-eiwitten (door afwezigheid of verminderde functie) gaan

Hierbij vindt men vaak dalingen van de concentraties van verschillende factoren tegelijk.

vaak gepaard met verbruiksdeficiënties als gevolg van voortdurende ongecontroleerde

Het profiel van de verschillende complementfactoren, die tegenwoordig gemakkelijk te

activatie. Deficiënties in de membraan gebonden regulatie-eiwitten CD55 en CD59

bepalen zijn, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de differentiële diagnostiek van

leiden tot Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) (zie hoofdstuk 3, Hemolytische

de verschillende glomerulonefritiden en ook van de verschillende gegeneraliseerde auto-

anemieën).

immuunziekten. In tabel 1 staat een aantal ziekten en het daarbij behorende comple-

Deficiënties in de regulatie-eiwitten factor I en factor H in plasma zijn geassocieerd met

mentprofiel vermeld.

nieraandoeningen zoals membrano-proliferatieve glomerulonefritis (MPGN) en atypisch
Hemolytisch Uremisch Syndroom (aHUS). aHUS is een zeldzame nieraandoening die zich

Verder speelt het complementsysteem een belangrijke rol in de pathofysiologie van allerlei

vaak op jonge leeftijd presenteert. Ongeveer 50% van de aHUS gevallen is geassocieerd

ziektebeelden, zoals de gewrichtsontstekingen bij jicht, het ‘adult respiratory distress

met afwijkingen in het complementsysteem. Meest voorkomend zijn mutaties in de

syndrome’ en shock ten gevolge van een sepsis.

complementregulatie-eiwitten factor H (fH), factor I (fI) en membraan gebonden MCP
(CD46). Een tekort aan functioneel fH leidt tot ongecontroleerde activatie van de alternatieve route, vooral op het glomerulair membraan in de nier. Voor het vaststellen van een
fH-deficiëntie dient een combinatie van ELISA en functionele fH-bepaling uitgevoerd te
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worden. Mutaties in het fI-gen kunnen leiden tot verlaagde eiwitlevels, maar resulteren

Type III

vaker tot verminderde functie van het eiwit.

Recentelijk is een nieuw type hereditair angio-oedeem (type III) beschreven, dat voorna-

Standaard worden de volgende assays uitgevoerd:

melijk voorkomt bij vrouwen en wordt gekenmerkt door afhankelijkheid van oestrogenen

. Factor H: concentratie met behulp van ELISA
. Factor H: functie op celmembraan met behulp van hemolytische assay

en normale C1-esteraseremmerconcentraties. Type III HAE is geassocieerd met mutaties

. Factor I: aanwezigheid antigeen met behulp van ouchterlony

tot een verhoogde FXII-activiteit met als gevolg bradykinine generatie.

in het Factor 12 gen, dat codeert voor de stollingsfactor Factor XII. Deze mutaties leiden

Bij een verdenking van aHUS kan het zinvol zijn om C3-levels te bepalen, hoewel een

Verworven deficiënties

normale C3-concentratie niet uitsluit dat er toch mutaties in fH en/of fI aanwezig zijn.

Deze vorm van deficiënties openbaart zich meestal pas op volwassen leeftijd. Aanvallen

Momenteel hebben wij een ‘sequence’ methode in ontwikkeling die ons in staat stelt alle

van angio-oedeem kunnen voorkomen bij patiënten met lymfoproliferatieve aandoe-

complementregulatiegenen in één run te ‘sequencen’, om te bepalen in welk gen er een

ningen van het B-cel compartiment. Bij deze patiënten ontstaat de C1-esteraseremmer-

mutatie aanwezig is. Aanvraag gaarne na telefonisch overleg.

deficiëntie doordat maligne B-cellen autoantistoffen produceren die gericht zijn tegen
het reactieve centrum van de remmer. In de circulatie van deze patiënten is dan een
disfunctionele remmer aanwezig, die ontstaan is door binding van autoantistoffen aan

Kliniek van deficiënties van C1-esteraseremmer

het eiwit. Bij sommige patiënten met autoantistoffen blijkt er geen sprake te zijn van een

Deficiënties van C1-esteraseremmer (ofwel C1-inhibitor), de remmer van geactiveerd

B-celmaligniteit, maar van een autoimmuunziekte zoals SLE. Antistoffen tegen C1-es-

C1, worden gezien bij patiënten met angio-oedeem. Niet alleen de concentratie, maar

teraseremmer kunnen ook in de circulatie voorkomen en zijn in plasma en serum aan te

ook de activiteit van de C1-esteraseremmer kan sterk verlaagd zijn bij patiënten met dit

tonen. Naast antistoffen tegen C1-esteraseremmer die de functie van het eiwit blokkeren

ziektebeeld. Deze deficiënties kunnen hereditair of verworven zijn; bij beide vormen kan

kan er ook sprake zijn van een verbruiksdeficiëntie van C1-esteraseremmer als gevolg van

angio-oedeem ontstaan.

overmatige complementactivatie door immuuncomplexen. Het targetantigeen van de

Onderzoek naar C1-esteraseremmeractiviteit kan men op ieder tijdstip laten verrichten,

antistoffen is niet bekend.

daar bij patiënten met een deficiëntie de activiteit ook verlaagd is als er geen symptomen

De verworven deficiëntie gaat meestal, maar niet altijd, gepaard met een sterk verlaagde

van angio-oedeem aanwezig zijn. Naast de verlaagde C1-estaraseremmeractiviteit is ook

C1q-concentratie, terwijl deze bij de hereditaire vorm binnen normale waarden ligt.

complement C4 verlaagd.

Is een verworven C1-esteraseremmerdeficiëntie vastgesteld, dan is verder onderzoek naar
B-celmaligniteiten of een autoimmuunziekte geïndiceerd.

Genetische deficiënties
Bij patiënten met een hereditaire C1-esteraseremmerdeficiëntie kunnen angio-oedeem
aanvallen al op jonge leeftijd voorkomen. De overerving is autosomaal dominant. In circa

Diagnostiek bij deficiënties van C1-esteraseremmer

twintig procent van de gevallen blijkt een genetische deficiëntie voor te komen zonder

Wordt een verlaagde activiteit van C1-esteraseremmer gevonden, dan wordt altijd tevens

dat familieleden de ziekte hebben. Bij deze patiënten ontstaat de aandoening als gevolg

de concentratie van C4 (substraat van C1-esterase) bepaald.

van een spontane mutatie in het erfelijk materiaal.

De functionele C1-esteraseremmerbepaling kan alleen worden verricht in EDTA-plasma

De genetische deficiënties kunnen in drie typen worden onderverdeeld:

dat ingevroren is ingestuurd. Plasma ingestuurd op smeltend ijs is niet bruikbaar, aangezien bij 10 - 20% van de gezonde populatie een zogenaamde koude-activatie van

Type I

plasma wordt waargenomen, dat wil zeggen de C1-esteraseremmer verliest zijn werking

Dit is de meest voorkomende vorm; circa 85% van de patiënten heeft een genetische

bij 0°C, waarschijnlijk door activatie van kallikreïne. Ten onrechte zou dan verondersteld

C1-esteraseremmerdeficiëntie type I. Bij deze deficiëntie gaat een verlaagde synthese in

kunnen worden dat de desbetreffende patiënt een C1-esteraseremmerdeficiëntie heeft.

de lever gepaard met een toegenomen katabolisme van de C1-esteraseremmer. Hierdoor

De C4-concentratie is hierbij echter normaal. Bij C1-esteraseremmerdeficiëntie wordt ook

is het gehalte van de remmer in het plasma slechts 5 - 30% van het normale gehalte, dat

altijd een verlaging van de C4-concentratie gevonden.

tussen de 0,76 en 1,33 E/ml ligt. De activiteit van de C1-esteraseremmer is, ook buiten

Om te differentiëren tussen aangeboren en verworven C1-esteraseremmerdeficiëntie

een aanval van angio-oedeem, minder dan 0,15 E/ml.

is het van belang om de C1q-concentratie te bepalen en onderzoek te doen naar de
aanwezigheid van autoantistoffen tegen de C1-esteraseremmer.

Type II

Type III angio-oedeem kan alleen via genetisch onderzoek naar de ‘gain-of function’

Ongeveer vijftien procent van de patiënten met een genetische C1-esteraseremmer-

mutatie in het Factor 12 gen worden vastgesteld.

deficiëntie heeft dit type deficiëntie. Bij deze patiënten is circa vijftig procent van de
aangemaakte remmer functioneel niet actief, zodat het gehalte in het plasma normaal
of verhoogd kan zijn, terwijl de activiteit sterk verlaagd is. De C1-esteraseremmeractiviteit

Kliniek en diagnostiek van C3-‘nephritic’ factor

is bij deze patiënten ongeveer gelijk aan de activiteit bij patiënten met een type I

De C3-‘nephritic’ factor is een autoantistof gericht tegen het C3-convertase (het C3-

deficiëntie.

splitsende enzym) van het amplificatiesysteem. Deze autoantistof stabiliseert dit enzym,

De disfunctionele remmers die bij deze patiënten voorkomen vormen een heterogene

waardoor het veel langer werkzaam blijft dan normaal. Dit leidt tot sterk verlaagde C3-

groep van mutanteiwitten.

en C5-spiegels in het bloed en tot een sterk verhoogde concentratie van C3d.
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De C3-‘nephritic’ factor wordt uitsluitend gevonden bij patiënten met een membrano-

Principe: serum wordt getest in de CH50, AP50 en de MBL-afhankelijke C4-depositietest.

proliferatieve glomerulonefritis (met name bij het type II), en voorts bij patiënten met

Bij afwezige activiteit van klassieke en/of alternatieve route en het uitsluiten van verbruiks-

een partiële lipodystrofie. De aanwezigheid van C3-‘nephritic’ factor heeft uitsluitend

deficiënties wordt onderzoek verricht naar deficiënties van de betrokken complement-

diagnostische en geen prognostische betekenis.

factoren door middel van substitutieproeven met gezuiverde factoren en een antigeenmeting. Bij verlaagde activiteit van de lectine-route wordt de MBL-concentratie gemeten.
Na telefonisch overleg is ook genetisch onderzoek naar deficiënties van complement-

Bepalingen

factoren mogelijk (C1q, C2, C4, C5, C7).

CH50-titer
Doel: het bepalen van de activiteit van de klassieke route van het complementsysteem in

C1-esteraseremmer

serum.

Doel: het bepalen van de activiteit van de C1-esteraseremmer in EDTA-plasma.

Type bepaling: immuunhemolysebepaling.

Type bepaling: enzymmeting.

Principe: aan een suspensie van schapenerytrocyten, met daarop een antistof tegen

Principe: aan een overmaat C1-esterase wordt een verdunningsreeks van het patiënten-

schapenerytrocyten, wordt een reeks serumverdunningen toegevoegd in Ca/Mg-veronal-

plasma toegevoegd. De overblijvende enzymactiviteit wordt met behulp van een chromo-

buffer. Complement maakt deze cellen kapot, het hemoglobine uit de cel komt vrij en kan

geen substraat gemeten en vergeleken met een standaard.

met een colorimeter worden bepaald. De CH50-titer is de reciproke serumverdunning die

De uitslag wordt opgegeven in eenheden enzymremmer per ml, waarbij de gemiddelde

50% van deze schapenerytrocyten lyseert. De CH50-titer van het patiëntenserum wordt

activiteit in een milliliter plasma, gemeten bij een groot aantal normale individuen, op

uitgedrukt als percentage van een meegetitreerd normaal controleserum.

één eenheid gesteld is.

AP50-titer

Antistoffen tegen C1-esteraseremmer

Doel: het bepalen van de activiteit van de alternatieve route van het complementsysteem

Doel: het bepalen van de aanwezigheid van antistoffen tegen de C1-esteraseremmer.

in serum.

Type bepaling: ELISA.

Type bepaling: hemolysebepaling.

Principe: C1-esteraseremmer wordt gekoppeld aan een vaste drager en geïncubeerd met

Principe: aan gewassen (niet met antistof behandelde) konijnenerytrocyten wordt een

verdunningen van het te onderzoeken patiëntenserum. De eventueel gebonden antistoffen

reeks serumverdunningen toegevoegd in Mg-EDTA-veronalbuffer. De cellen worden

worden vervolgens aangetoond met een mengsel van enzym-gelabeld anti-IgG, anti-IgA

gelyseerd met medewerking van de factoren van de alternatieve complement activatie-

en anti-IgM. Indien gewenst kan monoklonaliteit van de antistof nog aangetoond worden

route (B, C3b, D en C5 t/m C9). Het vrijkomende hemoglobine wordt colorimetrisch

met afzonderlijke anti-zware en anti-lichte keten antisera.

bepaald. De AP50-titer is de reciproke serumverdunning die 50% van de toegevoegde
konijnenerytrocyten lyseert. De AP50-titer van het te onderzoeken serum wordt eveneens

Immunochemische bepaling van complementfactoren

uitgedrukt als percentage van een meegetitreerd normaal controleserum.

Doel: de bepaling van de concentratie van de complementfactoren C1q, C2, C3, C4, C5,
B, D en H in serum of plasma.

MBL-afhankelijke C4-depositietest

Type bepaling: immunonefelometrie en ELISA.

Doel: het bepalen van de activiteit van de lectine-route van het complementsysteem in

Principe: immunonefelometrie: in oplossing worden antigeen (bijvoorbeeld patiënten-

serum.

serum) en antistof bij elkaar gevoegd; de gevormde onoplosbare immuuncomplexen

Type bepaling: functionele ELISA.

kunnen gemeten worden doordat ze een toename van lichtverstrooiing geven. Met

Principe: mannaan gebonden aan een vaste drager wordt geïncubeerd met patiëntenserum.

behulp van een serie verdunningen van een standaard-serum worden de concentraties

De reactie vindt plaats bij 37˚C waardoor, na de binding van het aanwezige intacte

gekwantificeerd en opgegeven in g/l of in Internationale eenheden (IE) per ml.

(= functionele) MBL, MASP-2 wordt geactiveerd. Dit leidt tot activatie van C4 en depositie

ELISA: antistoffen gericht tegen de te bepalen complementfactoren worden gebonden

van C4d op het mannaan gecoate oppervlak. Het gebonden C4d kan met behulp van

aan een vaste drager en geïncubeerd met het te onderzoeken patiëntenmateriaal.

een enzym-gelabelde monoklonale antistof worden gekwantificeerd. De testomstandig-

De complementfactor bindt aan de antistoffen. Na toevoegen van een tweede, enzym-

heden zijn zo gekozen dat geen klassieke of alternatieve route activatie optreedt. De C4-

gelabeld, antiserum en het substraat voor het enzym wordt de extinctie gemeten. Met

depositietest wordt uitgedrukt als percentage van een meegetritreerd normaal controle-

behulp van een standaardserum kan de concentratie worden berekend.

serum. De assay is geschikt om de functionaliteit van de lectine-route van het complementsysteem te bepalen omdat naast deficiënties in MBL ook MASP-deficiënties tot een

C3d

verlaging van de C4-depositietest leiden. Een (zeer) sterk verlaagde concentratie van C4

Doel: het bepalen van het gehalte van C3d, een activatieproduct van C3, in EDTA-

(bijvoorbeeld door verbruik) kan leiden tot een verlaagde C4-depositietest. Deficiënties in

plasma.

de factoren C2 en C3 t/m C9 zijn niet van invloed op de C4-depositietest.

Type bepaling: ELISA.
Principe: sandwich ELISA met een polyklonaal anti-C3d antiserum en een monoklonale

Complementdeficiëntieonderzoek

antistof die een neo-antigeen op C3d, dat na activatie van C3 tot expressie komt, her-

Doel: het opsporen van complementdeficiënties in serum.

kent. EDTA-plasma wordt met behulp van polyethyleenglycol (PEG) ontdaan van onder

Type bepaling: cascadeonderzoek.

andere C3 en C3b, componenten die kunnen storen bij de C3d-bepaling met behulp
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van anti-C3d. Het door PEG-toevoeging verkregen precipitaat wordt afgedraaid en het

Normaalwaarden

bovenstaande wordt gebruikt voor de C3d-bepaling. De uitslag wordt opgegeven in een
percentage ten opzichte van een standaard.

C1q

81–128 IE/ml

C3

0,9–1,8 g/l

C3-‘nephritic’ factor

C4

150– 400 mg/l

Doel: het bepalen van de activiteit van de C3-‘nephritic’ factor in serum.

C5

67–125 IE/ml

Type bepaling: ELISA.

Factor B

49–129 IE/ml

Principe: een deel patiëntenserumverdunning wordt gemengd met een gelijk deel

MBL

>0,8 mg/l

normaal serum en albumine-oplossing met of zonder EDTA. Door incubatie bij 37°C

Factor H

150– 600 mg/L

kan het gevormde, door ‘nephritic’ factor gestabiliseerde C3-convertase, C3 omzetten.

C1-esteraseremmer activiteit

0,76–1,33 E/ml

Op het hierbij gevormde afbraakproduct van C3, het C3d, worden door deze omzetting

CH50-titer

68 –133 %

neo-antigenen geëxposeerd. Monoklonale antistoffen gericht tegen een neo-antigeen

AP50-titer

67–128 %

op C3d worden in deze ELISA gebruikt om de concentratie van de afbraakproducten te

MBL-afhankelijke C4-depositie

>50 %

meten. Het verschil in concentratie tussen de serummengsels zonder en met EDTA is een

C3d

0,5–3,1 %		

maat voor de aanwezigheid van C3-‘nephritic’ factor in het patiëntenserum. Er wordt een
kwalitatieve uitslag gegeven: afwezig of aanwezig.
C4-polymorfisme-onderzoek

Circulerende immuun-

Kliniek van aandoeningen gepaard gaande met circulerende immuuncomplexen

Doel: het bepalen van C4-polymorfisme op eiwit- en genetisch niveau.

complexen (CIC)

Immuuncomplexen zijn verbindingen tussen antigenen en daartegen gerichte antistoffen.

Type bepaling: ELISA, functionele ELISA, MLPA.

De betrokken antigenen kunnen van exogene (bijvoorbeeld virale) of van endogene

Principe: De concentratie van C4A en C4B en de functionaliteit van C4 met betrekking

oorsprong zijn. In het laatste geval zijn de betrokken antistoffen dus autoantistoffen. Het

tot het binden aan NH2- of OH-groepen worden getest met ELISA’s. Bij een indicatie voor

is dan ook niet verwonderlijk dat circulerende immuuncomplexen vooral worden gezien

partiële of complete deficiëntie van C4A of C4B zal het genotype (aantal korte en lange

bij ziekten waarbij een grote hoeveelheid exogene antigenen in de circulatie komt, zoals

C4A- en C4B-genen en het voorkomen van Nul-allelen) worden bepaald met de MLPA

bij virale en bacteriële infecties. Daarnaast worden circulerende immuuncomplexen

(‘multiplex ligation-dependent probe amplification’). Omdat het C4-eiwit zeer polymorf

ook gezien bij ziekten waarbij autoantistoffen worden gevormd die gericht zijn tegen

is, en niet alle mogelijke polymorfismen middels MLPA kunnen worden aangetoond, is

autoantigenen die in de circulatie kunnen vrijkomen. Dit is met name het geval bij de

het zinvol om de genotypering te combineren met het eiwitonderzoek.

gegeneraliseerde autoimmuunziekten, zoals reumatoïde artritis en systemische lupus
erythematodes (SLE).

Mannose-bindend lectine (MBL)

De klinische verschijningsvormen van deze ziekten worden dan ook veelal veroorzaakt

Doel: het bepalen van functioneel MBL in serum.

door de depositie van circulerende immuuncomplexen in de weefsels (bijvoorbeeld de

Type bepaling: ELISA.

nieren) en de daardoor veroorzaakte ontstekingsreacties. Depositie van circulerende

Principe: mannaan gebonden aan een vaste drager wordt geïncubeerd met patiënten-

immuuncomplexen speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van glomerulonefritis,

serum, waarbij het in het serum aanwezige intacte (= functioneel) MBL bindt aan het

artritis, vasculitis (zowel het leukocytoklastische type als het periarteritis nodosa type),

mannaan. Daarna kan met behulp van een enzym-gelabelde monoklonale antistof, welke

pericarditis en pleuritis.

gericht is tegen intact MBL, de concentratie MBL bepaald worden.
Diagnostiek van circulerende immuuncomplexen
lndirecte serologische aanwijzingen voor de aanwezigheid van immuuncomplexen zijn
verlaagde concentraties van complementfactoren en de aanwezigheid van autoantistoffen zoals reumafactoren en antinucleaire antistoffen. Voor het direct aantonen van circulerende immuuncomplexen is de afgelopen jaren een heel scala aan tests ontwikkeld. Van
deze bepalingen is onzes inziens de C1q-bindingstest de meest geschikte, ofschoon ook
deze test slechts bij een beperkt aantal ziekten nuttige informatie verschaft, bijvoorbeeld
bij reumatoïde artritis en bacteriële endocarditis (zie tabel 1).
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Bepaling van circulerende immuuncomplexen

Tabel 1: Overzicht van een aantal ziekten waarbij complementonderzoek zinvol kan zijn

C1q-bindingstest
Doel: het bepalen van oplosbare immuuncomplexen in serum.
Type bepaling: radioimmunoassay.

Ziekte

Bepaling

Te verwachten uitslag

Nut

percentage C1q-binding, dat wil zeggen het percentage van het toegevoegd 125I-C1q

. diagnostisch
C1-esteraseremmer
C1-est.remmer ▼▼
. vervolg therapie
(functioneel)		
. differentiaal diagnostiek
C4
C4 ▼▼
C1q
C1q n of ▼▼
hereditair C1q n
			verworven vaak C1q ▼▼
autoantistoffen tegen C1. verworven
esteraseremmer
positief
. Type III angio-oedeem
Factor 12 mutatie
aanwezig

dat in het precipitaat wordt teruggevonden. Een binding van meer dan 7% duidt op de

Recidiverende infecties

Principe: aan patiëntenserum wordt EDTA, 125I-C1q en polyethyleenglycol (PEG) toegevoegd. C1q bindt aan de immuuncomplexen en wordt samen met de complexen
neergeslagen door de PEG. Na afdraaien en afzuigen van de bovenstaande vloeistof
wordt de radioactiviteit in het precipitaat bepaald. De uitslag wordt opgegeven als

Angio-oedeem
(heriditair of verworven)

aanwezigheid van immuuncomplexen.

CH50-titer en AP50-titer
geen meetbare lysis (titer = 0)
of: screeningsassay op		
deficiënties
MBL
verlaagd

. opsporen complement
of MBL-deficiëntie

. opsporen complement
Gesystematiseerde
CH50-titer
geen meetbare lysis (titer = 0)
lupus erythematosus			deficiëntie
. diff. diagnostiek nefritis
complementprofiel
C1q ▼ , C4 ▼ , C3 ▼ , C5 n
.
			prognostische
waarde
			(kondigt exacerbatie aan)
. C4 ▼ bij extra articulaire
complementprofiel
C1q ▲, C3 ▲, C4 n of ▼
(met name C4)		
verschijnselen
. merker voor activiteit
C3d
C3d ▲
			van de ziekte
125
. merker voor activiteit
I-C1q-bindingstest
C1q-binding ▲
			van de ziekte
Reumatoïde artritis

. postinfectieus (normaliseert
Acute glomerulonefritis
complementprofiel
C1q n, C4 n, C3 ▼ , C5 ▼
			
in ongeveer 6 weken)
			membranoproliferatieve
			
glomerulonefritis (C3 en C5
			
blijvend verlaagd) N.B.: bij
			
type I vaak ook C1q ▼ en C4 ▼
					
.
C3-‘nephritic’ factor
aanwezig
membranoproliferatieve
			
glomerulonefritis; bij type II
			
vaker positief dan bij type I
. hypocomplementemische
Vasculitis
complementprofiel
C1q ▼▼ ,C4 ▼ ,C3 ▼
			vasculitis (‘C1q-precipitines’)
. soms bij periarteritis nodosa,
		C4 ▼
			reumatoïde vasculitis
C1q-bindingstest
C1q-binding ▲▲
cave: cryoglobulinemie
. merker voor effect
Bacteriële endocarditis
C1q-bindingstest
C1q-binding ▲
		
antibiotische therapie
. extra-cardiale verschijnselen,
C4
C4 ▼
			zoals glomerulonefritis
. autoimmuunziekte
complementprofiel
C4 ▼ , C1q n of ▼ , C3 n of ▼
. vasculitis
C1q-bindingstest
C1q-binding ▲
.
			cryoglobulinemie

Polyneuropathie

Maligniteit
(mammacarcinoom,
leukemie, etc)

C1q-bindingstest

C1q-binding ▲

. tumormerker (??)

. extra-articulaire
Pleuritis/pericarditis e.c.i.
complementprofiel
C1q n of ▼ , C3 n of ▼ , C4 ▼
			reumatoïde artritis, SLE
. extra-articulaire
C1q-bindingstest
C1q-binding ▲
			reumatoïde artritis, SLE
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complement activatieproducten

n = normaal
▲ = verhoogd
▼ = verlaagd

Voor de meeste, zo niet alle ziekten in deze tabel vermeld geldt dat complementonderzoek niet de
enige bouwsteen voor de diagnostiek is. Zeer nuttige informatie wordt dikwijls ook verkregen door
hematologisch onderzoek en onderzoek op de aanwezigheid van autoantistoffen.
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verhoogd

. diagnostisch

‘Anafylactische reacties’
(dextranen, Rö-contrast
middelen, etc.)
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Onderzoek naar

Bij veel ziektebeelden komen veranderingen voor in één of meer serumeiwitten, hetzij

afwijkingen in

vermeerderingen of verminderingen van de concentratie, hetzij afwijkingen in de mole-

serumeiwitten

culaire samenstelling. Voor het onderzoek naar afwijkingen in serumeiwitten worden
enerzijds kwalitatieve methoden gebruikt, zoals immunofixatie, isoelektrische focussering
en zone-elektroforese; daarnaast kunnen veel serumeiwitten kwantitatief worden bepaald
met behulp van immunologische bepalingsmethoden.

Normalen (n = 191)
% van totaal 30%
20%
10%
0%

M (n = 5900, 95%CI = 0,98-2,18)

Het grote aantal verschillende serumeiwitten, die elk hun specifieke functie(s) hebben,
maakt het niet mogelijk alle aspecten in kort bestek te bespreken. De serumeiwitten
die in dit hoofdstuk worden besproken zijn: alfa-1-antitrypsine; alfa-1-foetoproteïne,
bèta-2-microglobuline, ceruloplasmine, transferrine en haptoglobine. Daarnaast worden
cryoglobulinen, M-proteïnen en vrije lichte ketens van immunoglobulinen besproken.

% van totaal 30%
20%
10%
0%

MS (n = 713, 95%CI = 1,01-1,79)

Serumeiwitten die elders in dit Vademecum worden beschreven zijn: de immunoglobulinen IgG, IgA, IgD, IgM, subklassen van IgG en IgA (hoofdstuk 7) en eiwitten betrokken
bij de stolling (hoofdstuk 11).

% van totaal 30%
20%
10%

Alfa-1-antitrypsine

0%

MZn = 1468, 95%CI = 0,70-1,66)

Alfa-1-antitrypsine is een acuut-fase eiwit waarvan de normale serumconcentratie ligt
tussen 1,3 en 2,5 g/l. Verhogingen van de concentratie komen voor bij alle processen
waarbij de bezinkingssnelheid van de erytrocyten verhoogd is; verminderingen bij familiair voorkomende longafwijkingen (emfyseem) en dikwijls ook bij juveniele levercirrose.
Het is een zeer polymorf eiwit, waarvan een groot aantal fenotypen bekend is dat met de
iso-elektrische focusseringstechniek herkend kan worden. De fenotypen M, MZ, MS, Z,
SZ en S worden door ons, in afnemende frequentie, waargenomen en in zeldzame gevallen ook F, G, N, I, P, X en Y. Het kan voorkomen dat in het geheel geen alfa-1-antitrypsine
wordt aangemaakt (fenotype 0). De heterozygote combinatie van een 0-allel met een
ander allel, bijvoorbeeld M (genotype M0) kan in een serummonster niet onderscheiden
worden van de homozygote vorm (genotype MM).
Van de genoemde fenotypen zijn 0 (uiterst zeldzaam voorkomend), Z en in mindere
mate S geassocieerd met een verlaagde concentratie (lager dan 1,0 g/l) in het serum.

% van totaal 30%
20%
10%
0%

S (n = 46, 95%CI = 0,78-1,71)
% van totaal 20%
10%
0%

Z (n = 498, 95%CI = 0,18-0,55)
% van totaal 50%

Indien de concentratie normaal is, wordt meestal het type M gevonden. Heterozygoten

40%

met het type MZ of MS hebben intermediaire concentraties. Heterozygote personen

30%

zijn niet zo kwetsbaar voor longaandoeningen als homozygote, type Z. In de figuur op

20%

bladzijde 141 zijn concentraties van alfa-1-antitrypsine weergegeven in relatie met het
fenotype, beide bepaald in aan ons toegestuurde sera van patiënten. Tevens staan hierin

10%

vermeld de door ons gevonden concentraties bij gezonde individuen. Er blijkt wel enige

0%

overlap te bestaan tussen de concentraties van de verschillende groepen, waarschijnlijk
veroorzaakt door de heterogeniteit van de patiënten. Men moet zich ook realiseren
dat bij patiënten met een ontstekingsreactie op het moment van bepalen van de alfa1-antitrypsine concentratie een acuut fasereactie de alfa-1-antitrypsine concentratie kan
verhogen, ook bij personen met afwijkende fenotypen. Voor de kans op het ontstaan van
longemfyseem is niet zozeer het fenotype van alfa-1-antitrypsine, als wel de concentratie
van dit eiwit van belang.

SZ (n = 188, 95%CI = 0,47-1,25)
% van totaal 30%
20%
10%
0%
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

concentratie (g/l)

Alfa-1-foetoproteïne

de zwangerschap is alfa-1-foetoproteïne eveneens in het serum van de moeder aan-

De frequentieverdeling geeft de relatie weer tussen door ons bepaalde concentraties en het fenotype
van alfa-1-antitrypsine in serum van personen ouder dan 3 maanden. Naast deze verdeling wordt ook
een frequentieverdeling van 191 gezonde donoren gegeven.
In de leeftijdsgroep tussen 0 en 3 maanden zijn de normale waarden lager dan bij ouderen. Omtrent de
relatie fenotype/concentratie is in deze jonge leeftijdsgroep niets bekend.
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Dit eiwit wordt normaliter alleen geproduceerd in de intra-uterine periode en blijft post
partum nog enkele dagen (soms langer) in het bloed van het kind aantoonbaar. Tijdens
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toonbaar. Na de geboorte kan alfa-1-foetoproteïne gevonden worden bij patiënten met

Haptoglobine

een primair levercelcarcinoom of met embryonale tumoren van testis of ovarium. Alfa-

Haptoglobine is een alfa-2-globuline, dat bij erytrocytenafbraak het vrijkomende hemo-

1-foetoproteïne is echter geen specifieke tumormerker. Ook bij niet-maligne leverziekten

globine bindt en hiermee een complex vormt. Een verlaagde spiegel of het ontbreken

(acute hepatitis, bijvoorbeeld) kan alfa-1-foetoproteïne worden aangetoond.

van vrij haptoglobine wijst op versterkte hemolyse; een normaal haptoglobinegehalte

De bepaling in serum is vooral van belang voor het vervolgen van het effect van operaties

sluit echter versterkte hemolyse niet altijd uit.

of behandeling met cytostatica van genoemde tumoren. Onder normale omstandig-

Een verhoogde concentratie haptoglobine heeft geen specifieke betekenis, daar hapto-

heden is de alfa-1-foetoproteïneconcentratie bij volwassenen minder dan 15 μg/l.

globine zich ook als acuut-fase eiwit gedraagt.
De normale waarde van haptoglobine ligt tussen 0,3 - 2,0 g/l.

Alfa-1-foetoproteïne tijdens zwangerschap
In de eerste drie maanden van de zwangerschap stijgt de alfa-1-foetoproteïnespiegel
in het bloed van de vrouw geleidelijk. De maximale waarde wordt na circa 32 weken

Transferrine

bereikt, om daarna weer langzaam te dalen. Een voor de duur van de zwangerschap te

Transferrine is een alfa-1-glycoproteïne, dat in de circulatie functioneert als transporteiwit

hoge concentratie aan alfa-1-foetoproteïne, hetzij in het bloed, hetzij in het amnion-

voor ijzer. Het is ook een acuut-fase eiwit.

vocht, kan veroorzaakt worden door neuraalbuisdefecten bij de foetus, ‘fetal distress’,

De normale waarde van transferrine ligt tussen 2,0 - 3,6 g/l.

maar ook door meerlingzwangerschappen en congenitale nefrose van de foetus.
Bepaling van alfa-1-foetoproteïne in bloed of amnionvocht van een zwangere kan
derhalve deel uitmaken van onderzoek waarvan de resultaten aanleiding kunnen geven

Cryoglobulinen

tot de indicatiestelling abortus provocatus. Gezien de vérstrekkende consequentie dient

Het woord ‘cryoglobulinen’ is een verzamelnaam voor een groep van serumeiwitten die

onderzoek voor deze indicatiestelling alléén te worden uitgevoerd in combinatie met

precipiteren bij lage temperatuur (0 - 4°C), en meestal weer oplossen bij opwarmen tot

andere onderzoeken, en wel in instituten die zich gespecialiseerd hebben in de ante-

37°C. Ze bestaan voornamelijk uit immunoglobulinen. Er zijn echter ook andere eiwitten

natale diagnostiek. Sanquin Diagnostiek behoort niet tot deze instituten.

die in de kou neerslaan, zoals fibrinogeen en fibronectine.
Op basis van het gevonden immunoglobuline-patroon kunnen drie typen cryoglobulinenprecipitaten onderscheiden worden

Ceruloplasmine

Type 1: het precipiterende immunoglobuline is monoklonaal.

Ook dit is een acuut-fase eiwit. Verhoogde concentraties komen voor bij alle ziekten

Dit wordt vooral gezien bij de ziekte van Kahler en de ziekte van Waldenström.

waarbij de bezinkingssnelheid van de erytrocyten verhoogd is, tijdens gebruik van de ‘pil’

Type 2: het cryoprecipitaat bevat naast een monoklonaal immunoglobuline (meestal IgM)

en in de graviditeit. Verlaagde concentraties worden gevonden bij de ziekte van Wilson.

ook polyklonale immunoglobulinen (meestal IgG).

Bepaling van dit eiwit kan daarom een belangrijke steun zijn bij het stellen van deze

Dit type cryoglobuline kan reumafactor-activiteit bevatten. Het wordt eveneens gezien bij

diagnose.

patiënten met de ziekte van Waldenström en de ziekte van Kahler, soms ook bij patiënten

De normale waarden zijn:

met gegeneraliseerde autoimmuunziekten zoals reumatoïde artritis en gesystematiseerde

50 - 220 mg/l beneden de 6 maanden

lupus erythematosus.

200 - 600 mg/l boven de 6 maanden

Type 3: het cryoprecipitaat bevat alleen polyklonale immunoglobulinen (meestal IgG en
IgM). Het kan reumafacator-activiteit bevatten. Een dergelijk type cryoglobuline wordt
vooral gezien bij patiënten met immuuncomplexziekten.

Bèta-2-microglobuline

Type 2 en 3 worden ook wel mixed cryoglobulines genoemd en kunnen ook secundair

Bèta-2-microglobuline (bèta-2-M), een laag-moleculair eiwit, is de lichte keten van de

voorkomen bij infecties, vooral bij infecties met HCV.

HLA-antigenen. Het bevindt zich aan het oppervlak van de meeste kernhoudende cellen,
en vooral in hoge concentraties op myeloïde en lymfoïde cellen.

Het vaststellen van de aanwezigheid van cryoglobulinen is zeer eenvoudig en kan in

Bèta-2-M is in serum en in urine aantoonbaar, bij gezonde volwassen individuen in lage

ieder ziekenhuis worden verricht, mits de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

concentraties: serum <1,9 mg/l, urine <370 µg/24 uur.

De afname gaat als volgt: bloed moet worden opgevangen in een verwarmde buis en

De bèta-2-M concentratie in serum weerspiegelt de ‘release’ in serum en de mate van

gedurende 30 - 60 minuten bij 37°C te stollen gezet. Hierna wordt de buis snel gecen-

klaring door de nieren. Het passeert de glomerulaire basaalmembraan en wordt geresor-

trifugeerd bij kamertemperatuur (nog beter is bij 37°C), waarna onmiddellijk het serum

beerd door de proximale tubuli.

van de bloedkoek wordt gescheiden. Voor de kwalitatieve bepaling van cryoglobulinen is

Verhoogde serumconcentraties van bèta-2-M worden vaak gezien bij lymfoprolifera-

5 ml serum nodig. Gestold bloed kan niet ingezonden worden voor een cryoglobuline-

tieve ziekten, autoimmuunziekten, ziekte van Crohn, en andere. Serum-bèta-2-M kan

onderzoek. Indien cryoglobulinen aangetoond worden, is het van belang de samenstel-

van prognostische waarde zijn bij het vervolgen van patiënten met myelomen, omdat

ling van het cryoglobulinenprecipitaat te (laten) analyseren, bijvoorbeeld door middel

tumormassa en nierfunctie, beide van belang voor de prognose, invloed hebben op de

van immunofixatie. Voor dit onderzoek is minimaal 5 ml vers serum nodig. Het serum

serumconcentratie van dit eiwit. Meting van bèta-2-M wordt wel gebruikt als parameter

moet als boven beschreven zijn verkregen. Vette, lipemische sera zijn voor dit onderzoek

om het effect van therapie te volgen.

niet bruikbaar.
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Monoklonale

Een belangrijk aspect van het onderzoek met betrekking tot immunoglobulinen is het

Vrije lichte ketens in serum en urine

immunoglobulinen,

onderzoek naar het voorkomen van monoklonale immunoglobulinen, de zogenaamde

Bij lichteketenziekte kunnen vrije lichte immunoglobulineketens (‘Bence Jones eiwitten’)

M-proteïnen

M-proteïnen (paraproteïnen). Deze doen zich meestal voor als een extra eiwitband in het

als markers voor B-cel-tumoren in urinemonsters van patiënten aangetoond worden.

eiwitspectrum, vooral in het gammagebied, maar soms ook in het bèta, alfa-1 of alfa-2

Deze eiwitcomponenten verschijnen echter relatief laat in de urine, wanneer het voort-

gebied van het eiwitspectrum. Wanneer men de hoeveelheid M-proteïne in het bloed of

schrijdend ziekteproces de resorptiemogelijkheden van de nier reeds heeft aangetast.

in de urine mede als leidraad bij de therapie wil gebruiken, dient men zich te realiseren

De beschikbaarheid van een immunonefelometrische test maakt het mogelijk om, door

dat de totale concentratie van een immunoglobuline veelal weinig informatie geeft

de hoge gevoeligheid van deze test, genoemde vrije lichte ketens in een vroeger stadium

over de concentratie van het monoklonale immunoglobuline. Immers, ook het normale

van de ziekte in serum aan te tonen en door longitudinale meting van de titers het effect

polyklonale immunoglobuline is in de gemeten concentratie inbegrepen. In sommige

van klinisch handelen te evalueren.

gevallen echter kan een kwantitatieve evaluatie van het eiwitspectrum goede informatie
verschaffen over het verloop van de concentratie van het M-proteïne.
Bij aanwezigheid van vrije lichte ketens biedt de kwantitatieve bepaling van vrije lichte
ketens in serum en/of plasma ook mogelijkheden voor het vervolgen van patiënten.

Allergie

Allergie is een vorm van overgevoeligheid waarbij het immuunsysteem, dat er in principe
toe dient om ziekteverwekkers onschadelijk te maken, een afweerreactie in gang zet
tegen in principe ‘onschuldige’ antigenen. Overgevoeligheid waarbij het immuunsysteem niet betrokken is, wordt ‘intolerantie’ genoemd. Zo is het dus in principe mogelijk

Kliniek van ziekten gepaard gaande met monoklonale gammopathie

om voor koemelk hetzij allergisch (door de aanwezigheid van specifieke antistoffen van

Klassieke voorbeelden van ziekten waarbij monoklonale gammopathie voorkomt, zijn

de IgE-klasse, gericht tegen melkeiwitten) hetzij intolerant (doordat lactasedeficiëntie

multiple myeloom (de ziekte van Kahler) en monoklonale IgM-gammopathie (macro-

verhindert dat het melksuiker lactose omgezet kan worden) te zijn. Vaak is het moeilijk

globulinemie van Waldenström).

om deze beide vormen van overgevoeligheid klinisch te onderscheiden.

Bij multiple myeloom worden, in afnemende frequentie, M-proteïnen gevonden van

Het immuunsysteem kan op verschillende manieren betrokken zijn bij het ontstaan van

het type IgG, IgA, vrije lichte ketens (= Bence Jones eiwit), IgD en in zeer zeldzame

allergische aandoeningen, en op basis van de te onderscheiden mechanismen werd in

gevallen van het type IgM of IgE. Een enkele maal is, bij de zogenaamde ‘non-secreting’

1968 door Gell en Coombs een classificatie gegeven van overgevoeligheidsreacties

myeloma’s, in het geheel geen M-proteïne aantoonbaar. Bij de ziekte van Waldenström

(zie tabel 2).

wordt gewoonlijk een IgM-M-proteïne gevonden. Echter, slechts in ongeveer een derde
van de gevallen waarbij een M-proteïne aanwezig is, is sprake van een van deze twee
ziekten. Men zij in de overige gevallen bedacht op lymfoproliferatieve ziekten zoals

Tabel 2: classificatie van allergie volgens Gell en Coombs

non-Hodgkin lymfomen, chronische lymfatische leukemie, bepaalde autoimmuunziekten,
maligniteiten, chronische infecties, et cetera. Het komt nogal eens voor dat M-proteïnen

Type I

worden gevonden zonder dat er aanwijzingen zijn voor een onderliggende aandoening:
de zogenaamde MGUS (monoklonale gammopathie of undetermined significance).

Overgevoeligheid van het onmiddellijke type, die als regel wordt veroorzaakt
door IgE-antistoffen: bijvoorbeeld hooikoorts.

Type II

Cytotoxische overgevoeligheid. Deze allergische reacties komen slechts

De andere immunoglobuline concentraties zijn hierbij meestal niet verlaagd, zoals dat

zelden voor.

bij monoklonale gammopathie vaak wel het geval is. Het is aan te bevelen deze patiënten

Mogelijk berusten sommige allergieën voor geneesmiddelen op dit reactie-

regelmatig (2x per jaar) te controleren daar MGUS in ongeveer 10% van de gevallen
verandert in een maligne monoklonale gammopathie. Een bijzondere vorm van

mechanisme.
Type III

Overgevoeligheid ten gevolge van immuuncomplexen (IgG-antistoffen of

M-proteïnemie komt voor bij de zeer zeldzame ‘heavy chain disease’ (beter zou zijn

precipitinen), waarbij complementactivatie belangrijk is. Deze overgevoelig-

Fc-fragment ziekte). Ook dit M-proteïne is meestal in de zone-elektroforese, de immuno-

heid speelt een rol bij allergische alveolitis, bijvoorbeeld boerenlong, duiven-

elektroforese en de immunofixatie te herkennen.

melkersziekte.
Type IV

Overgevoeligheid van het ‘vertraagde type’. Deze celgemedieerde, antistofonafhankelijke allergie speelt een rol bij contactallergie (contacteczeem),

Diagnostiek naar monoklonale gammopathie

bijvoorbeeld nikkelallergie.

Wanneer onderzoek naar M-proteïnen is aangevraagd, wordt door ons een zone-elektroforese, een kwantitatieve bepaling van IgA, IgM en IgG en een immunofixatie onderzoek
uitgevoerd. Alléén immunofixatie onderzoek is ook mogelijk; indien u dat aanvraagt, is
het voor ons van groot belang dat u de door uzelf bepaalde concentraties van immuno-

Type I allergie komt het meest voor (meer dan 15% van de bevolking lijdt hieraan): het is

globulinen op het aanvraagformulier vermeldt.

mogelijk om met een IgE-respons te reageren op een zeer wijde ‘range’ van (voorname-

In sommige gevallen, met name bij IgD en de uiterst zeldzame IgE monoklonale gammo-

lijk) eiwitcomponenten. Daarnaast kunnen ook kleinere reactieve moleculen na binding

pathie, is immunofixatie onderzoek niet altijd voldoende gevoelig om het afwijkende eiwit

aan lichaamseiwitten als hapteen een IgE-respons induceren.

te kunnen opsporen. In die gevallen is verdergaand immunochemisch onderzoek soms
noodzakelijk naast immunofenotypering op beenmerg en/of bloed (zie hoofdstuk 13).

Sanquin Diagnostiek voert geen serologische bepalingen meer uit waarin specifiek IgE
tegen allergenen wordt bepaald. Wel biedt Sanquin de mogelijkheid om allergeen-
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specifiek IgG te bepalen ter ondersteuning van immunotherapie bij type I allergie

Meting van allergeen-specifiek IgG

(zogenoemde allergeen-blokkerende antistoffen). Daarnaast voert Sanquin Diagnostiek

De bepaling van allergeen-specifieke IgG-antistoffen wordt uitgevoerd met een Antigeen

serologische bepalingen uit ten behoeve van diagnostiek van type III allergie (precipite-

Bindings Test. Hierbij wordt totaal IgG en IgG4 uit het te onderzoeken serum ingevangen

rende IgG-antistoffen).

op een vaste drager. Na verwijdering van niet-gebonden serumbestanddelen wordt
geïncubeerd met radioactief gemerkt gezuiverd allergeen. De hoeveelheid radioactiviteit
die bindt aan de vaste drager is een maat voor de hoeveelheid allergeen-specifiek IgG

Blokkerende antistoffen

en IgG4. Zodoende kan tevens worden bepaald hoe groot de bijdrage is van de IgG4-

Ter behandeling van allergie van het onmiddelijke type worden in sommige gevallen

subklasse aan de totale allergeenbindende capaciteit van het serum.

herhaaldelijk allergeeninjecties gegeven, met als doel hyposensibilisatie voor het betreffende allergeen te bewerkstelligen. Deze therapie kan serologische gemonitord worden

Zoals in het bovenstaande is uiteen gezet, is de belangrijkste indicatie voor de bepaling

middels bepaling van allergeen-specifieke IgG-antistoffen. Bij een succesvolle immuno-

van allergeen-blokkerende antistoffen: wat is de immunologische reactie van de patiënt

therapie wordt stijging in allergeen-specifiek IgG4 als indicatie voor een ‘shift’ van

op de allergeeninjecties? Van belang zijn hiervoor vooral titerveranderingen, en niet zo-

pro-inflammatoire Th2- naar anti-inflammatoire Treg-cytokinen (zoals IL-10) gezien. Een

zeer absolute titers. Voor dergelijk onderzoek verdient het daarom aanbeveling gepaarde

toename in allergeen-specifiek IgG4 wordt binnen dit concept beschouwd als een marker

serummonsters te laten bepalen, één monster vóór de desensibilisatie en een monster

voor tolerantie-inductie.

dat bij voorkeur wordt afgenomen na drie tot zes maanden therapie. Voor de vergelijk-

Aan de beschermende werking van IgG-antistoffen bij allergie van het onmiddellijke type

baarheid van de testresultaten is het aan te raden om beide serummonsters in één run

zouden verschillende mechanismen ten grondslag kunnen liggen. Ten eerste kunnen

te laten testen. Desgewenst kan het eerste serummonster worden opgestuurd met het

allergeen-specifieke IgG-antistoffen het allergeen blokkeren, waardoor het niet meer met

verzoek het te bewaren tot het volgende monster is afgenomen. Op het Immuno-

IgE op de mestcel kan reageren; hierdoor zou de patiënt een hogere allergeenbelasting

diagnostiek-aanvraagformulier 10 kan dit worden aangegeven door aan te kruisen of het

kunnen verdragen zonder dat de mestcellen gestimuleerd worden (‘allergeen-blokkerende

monster moet worden ingevroren, of bepaald moet worden tezamen met een eerder

antistoffen’). Bovendien kunnen allergeen-specifieke IgG-antistoffen ervoor zorgen dat

ingezonden serummonster.

in de zogenaamde late fase van de allergische reactie restanten van eventueel nog aanwezig allergeen sneller worden geklaard. Hierdoor zou activatie van allergeen-specifieke
inflammatoire T-cellen, aangetrokken door mestcelcomponenten en allergeenrestanten,

Type III allergie ten gevolge van immuuncomplexen (IgG-antistoffen of precipitinen)

voorkomen kunnen worden. Daarnaast zou allergeen-specifiek IgG ook via een ander

Kliniek

mechanisme een positieve werking kunnen uitoefenen: IgE-antistoffen blijken een aparte

Bij het ontstaan van allergische bronchopulmonale aspergillose en allergische alveolitiden

plaats in te nemen bij de antigeenpresentatie aan T-cellen: via het IgE/IgE-receptorcomplex

als boerenlong en duivenmelkerslong spelen complementfixerende, precipiterende

kunnen sommige antigeenpresenterende cellen veel efficiënter allergeen opnemen en

IgG-antistoffen een belangrijke pathogenetische rol. In tabel 3 worden enkele voorbeelden

vervolgens presenteren aan T-cellen (‘IgE-gefaciliteerde allergeenpresentatie’). Net als bij

gegeven van ziektebeelden waarbij type III allergie (immuuncomplex reacties) een

mestcelactivering kan ook hier competitie om het allergeen optreden tussen IgE- en IgG-

belangrijke rol speelt.

antistoffen: binding van het allergeen aan IgE leidt tot opname van het allergeen door
de betreffende antigeenpresenterende cel en vervolgens tot stimulatie van de allergeenspecifieke T-cel, terwijl binding van het allergeen door allergeen-specifiek IgG dit proces

Tabel 3: Ziektebeelden waarbij type III een rol speelt

kan voorkomen.
Ziektebeeld			Relevante antigenen/antigeenbron
Er bestaat geen mathematisch verband tussen de hoogte van de IgG-antistoftiter en het
klinische effect van de hyposensibilisatie; er is met name geen titer op te geven waarboven

allergische broncho-		

de patiënt beschermd zou zijn. Wél kan gesteld worden dat de allergeen-injecties

pulmonale aspergillose

Aspergillus fumigatus

gedurende het eerste jaar van de therapie voor wat betreft de IgG-antistoffen als regel
twee effecten hebben:

allergische alveolitiden:		

thermofiele actinomyceten als:

1 een stijging in de totale IgG-antistoftiter tegen het betreffende allergeen;

boerenlong			Micropolyspora faeni

2 een stijging in de relatieve bijdrage van de IgG4-subklasse in de IgG-antistofrespons tot

champignonkwekerslong

Thermoactinomyces vulgaris

boven de 50%.
Een stijging voor beide parameters geeft aan dat een immunologisch effectieve therapie

			dierlijke eiwitten:

wordt toegepast, en omgekeerd geeft het uitblijven van een dergelijke stijging aan dat

duivenmelkerslong		

de patiënt immunologisch gezien niet reageert op de allergeeninjecties, mogelijk omdat

‘bird fanciers lung’		

(serum)eiwitten van duiven of andere vogels

het gebruikte extract niet voldoende potent is.
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Diagnostiek bij type III allergie
Dit type antistoffen kan in serum worden aangetoond door precipitatie met de betrokken
antigenen in agar (Ouchterlony dubbeldiffusie techniek). Bij normale niet blootgestelde,
personen worden geen precipitatielijnen gevonden. Bij het merendeel van de patiënten
met bovengenoemde ziektebeelden en bij een aanzienlijk deel van asymptomatische
personen die veelvuldig aan deze antigenen worden blootgesteld, zijn wel precipitatielijnen
aantoonbaar. Het vinden van precipitatielijnen is dus niet bewijzend voor een allergische
alveolitis, maar kan steun geven aan de klinische diagnose. Het aantal precipitatielijnen in
deze test is niet indicatief voor de ernst van het ziektebeeld. Na stopzetting van expositie
bij patiënten wordt echter dikwijls na enige tijd een afname van de intensiteit van het
precipitaat gezien.
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10
Inleiding

Biologicals

Door het overtuigende succes van de TNF-remmers bij de behandeling van diverse ontstekingsziekten is de interesse in therapie met ‘biologicals’ zeer sterk gegroeid. De aanduiding ‘biological’ slaat volgens de definitie van de FDA (Food and Drug Administration)
op componenten die afgeleid zijn van levende organismen, toegepast bij de mens voor
behandeling, preventie of genezing van ziekten.
Vooralsnog wordt het begrip echter vooral geassocieerd met monoklonale antistoffen (of
afgeleiden daarvan) die in vivo worden toegepast; op dit moment zijn bijna dertig monoklonale antistoffen voor in-vivo gebruik door de FDA erkend, en worden er honderden
getest in klinische trials. Maar de term ‘biologicals’ omvat meer: naast monoklonale
antistoffen voor in-vivo gebruik worden ook cytokines, groeifactoren, enzymen en andere
therapeutische eiwitten onder dit begrip geschaard.
De toenemende mogelijkheden binnen de biotechnologie hebben in het afgelopen
decennium tot een enorme groei aan toepassingen van biologicals geleid. Tegelijkertijd
werd daarnaast ook duidelijk dat deze nieuwe geneesmiddelen sterk immunogeen kunnen zijn, en dat de vorming van antistoffen ertegen de werking negatief kan beïnvloeden.
De eerste toepassing van een monoklonale antistof in de mens dateert van 1986, in de
transplantatiegeneeskunde, en betreft de monoklonale muizenantistof OKT3, gericht
tegen het CD3-molecuul. Behandeling met OKT3 gaf veel bijwerkingen, en de meerderheid van de patiënten ontwikkelde een antistofrespons (HAMA, ‘human-anti-mouse
antibodies’). Dat is de reden dat tegenwoordig geprobeerd wordt om monoklonale
therapeutische antistoffen door humanisering ‘onzichtbaar’ te maken voor het menselijk
immuunsysteem, waardoor antistofvorming ertegen tot een minimum beperkt zou kunnen
blijven.
Zo zijn er chimere antistoffen waarbij het constante gedeelte van de monoklonale
muizenantistof vervangen is door het constante gedeelte van het humane IgG-molecuul.
Het aantal patiënten dat antistoffen ontwikkelt tegen deze chimere antistoffen (HACA,
‘human-anti-chimeric antibodies’) is lager gebleken dan bij gebruik van volledige muizenantistoffen, maar vormt nog steeds een probleem.
Bij gehumaniseerde antistoffen is alleen het hypervariabele deel van het immunoglobuline-molecuul van de muis afkomstig; de rest van het molecuul is humaan IgG. Tenslotte
zijn er volledig humane antistoffen die worden geproduceerd via de zogenaamde
‘phage-display’ methode, waarbij wordt uitgegaan van menselijke immunoglobulinegenen, of antistoffen die gemaakt worden door transgene muizen, waarin de muizen
immuunoglobuline-genen grotendeels zijn vervangen door menselijke immunoglobulinegenen. Verrassenderwijs blijkt dat óók door deze gehumaniseerde en in principe volledig
humane monoklonale antistoffen in de patiënt een antistofrespons kan worden opgewekt
(HAHA, ‘human-anti-human antibodies’). Antistofvorming kan worden geremd door
gelijktijdig gebruik van immunosuppressiva.
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Figuur 1: Schematische weergave van verschillende typen monoklonale antistoffen en het type

Om het effect van behandeling met biologicals in relatie tot serumspiegels en immuno-

antistofrespons dat kan worden opgewekt in de mens

geniciteit te kunnen bestuderen hebben wij in samenwerking met Reade te Amsterdam
unieke testen ontwikkeld die ons in staat stellen om geneesmiddelspiegels en antistofvor-

Type monoklonale antistof

ming tegen deze geneesmiddelen te kunnen meten. De relevantie van deze bepalingen
blijkt uit een reeks onderzoeken waarvan de belangrijkste bevindingen hieronder zijn

volledig muis

chimeer

gehumaniseerd

volledig humaan

samengevat.
Aangetoond kon worden dat ondanks humanisering van monoklonale antistoffen tóch
antistofvorming in patiënten kan optreden. De gevonden percentages van behandelde
patiënten waarin antistoffen worden gevonden hangt sterk af van het type test waarmee

antigeen

antistoffen worden gemeten. In circa 40% van de infliximab-behandelde en circa 15%
van de adalumimab-behandelde RA-patiënten vonden wij antistoftiters die de effectieve
dosis van het geneesmiddel negatief beïnvloeden. Voor adalimumab is aangetoond
dat de antistoffen van de patiënt het idiotype van de monoklonale antistof afschermen

monoklonale antistof

waardoor het niet langer aan TNF kan binden. Verder zal complexvorming tussen
geneesmiddel en gevormde antistoffen zorgen voor een versnelde klaring van het
Voorbeeld

OKT3

Remicade

Tysabri

Humira

geneesmiddel.

Mabthera

In klinische studies hebben wij inderdaad voor infliximab, adalimumab, etanercept en
natalizumab een relatie aangetoond tussen verlaagde spiegels en verminderde effectiviteit

Antistofrespons in de mens

HAMA

HACA

HAHA

HAHA

(zie figuur 2).
Naast het verminderen van de effectieve dosis waren de gevormde antistoffen in een
aantal gevallen ook geassocieerd met klinische problemen voor de patiënt. Dit bleek

Immunogeniciteit

bijvoorbeeld bij Sjögren-patiënten die met rituximab (anti-CD20) werden behandeld.
HACA-vorming trad op in 4 van 15 patiënten. Bij drie van de vier HACA-positieve patiënten
werd een heftige, serumziekte-achtige klinische reactie waargenomen.
Bekende voorbeelden van succesvolle biologicals zijn TNF-remmers als infliximab

De waarde van betrouwbare spiegel- en antistofmetingen wordt steeds beter onderkend

(Remicade), adalimumab (Humira) en etanercept (Enbrel), en meer recentelijk certolizu-

in de internationale vakliteratuur. Uit onze data, en uit resultaten van anderen, blijkt dat

mab pegol (Cimzia) en golimumab (Simponi). TNF-remmers worden in toenemende

het zinvol is om bij onvoldoende werking van het geneesmiddel of bij het optreden van

mate toegepast bij ontstekingsziekten als reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew,

overgevoeligheidsreacties tijdens toediening, het mogelijke ontstaan van therapeuticum-

de ziekte van Crohn, psoriasis et cetera. Ook de biologicals abatacept (Orencia, blokkeert

specifieke antistoffen te onderzoeken.

CTLA4) en tocilizumab (Actemra, blokkeert de IL-6 receptor) worden steeds meer ingezet
bij de behandeling van ontstekingsziekten.
Naast ontstekingsziekten worden monoklonale therapeutica ook veelvuldig toegepast

Meting van biogicals

Spiegels van biologicals worden met behulp van ELISA’s (‘enzyme-linked immuno sorbent

bij andere ziektebeelden. De anti-CD20 antistof rituximab (Mabthera), gericht tegen

spiegels

assay’) routinematig bepaald. De bepaling wordt uitgevoerd in serum dat is afgenomen

B-cellen, werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van lymfomen, maar

vlak voor toediening van een nieuwe dosis geneesmiddel (‘dalspiegel’). Het huidige

wordt in toenemende mate ook bij chronische ontstekingsziekten als systemische lupus

testpakket omvat testen voor infliximab (Remicade), adalimumab (Humira), etanercept

erythematosus (SLE), reumatoïde artritis en bij het syndroom van Sjögren gebruikt.

(Enbrel), certolizumab-pegol (Cimzia), golimumab (Simponi), tocilizumab (Actemra),

Natalizumab (Tysabri), een monoklonaal therapeuticum gericht tegen a4-integrine,

abatacept (Orencia), rituximab (Mabthera), omalizumab (Xolair), trastuzumab (Herceptin)

wordt bij de behandeling van multiple sclerose toegepast. Omalizumab (Xolair) blokkeert

en natalizumab (Tysabri). Het testpakket wordt voordurend uitgebreid, voor een actueel

IgE en wordt toegepast bij astma. Trastuzumab (Herceptin, anti-HER2) is een bekend

overzicht wordt verwezen naar onze website (www.biologicals.sanquin.nl).

monoklonaal therapeuticum voor de behandeling van borstkanker.
Meting van antistoffen

Antistoffen tegen biologicals worden met behulp van antigeen-bindingstesten (RIA)

tegen biologicals

routinematig bepaald. Het huidige testpakket omvat testen voor antistoffen tegen
infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab, golimumab, tocilizumab, rituximab,
omalizumab, abciximab (Reopro), trastuzumab en natalizumab. De bepaling wordt in
serum uitgevoerd. Het is belangrijk om het testmonster vlak voor toediening van een
nieuwe dosis geneesmiddel af te nemen. De antistoffen kunnen alleen worden aangetoond als vrije antistof, en niet wanneer zij een complex met het geneesmiddel
hebben gevormd. Afname vlak na toediening kan daarom leiden tot fout-negatieve
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Figuur 2A: Patiënten zonder aantoonbare anti-adalimumab antistoftiter (geen AAA) hebben

resultaten: alle in de circulatie aanwezige antistoffen zijn dan gebonden aan het genees-

significant hogere adalimumab spiegels dan patiënten met aantoonbare anti-adalimumab

middel. Resultaten van de antistofbepaling worden uitgedrukt in arbitraire eenheden per

titers (Bartelds et al, JAMA 2011 (305):1460-1468).

milliliter (AE/ml).
Het testpakket van antistofbepalingen tegen monoklonale therapeutica wordt voort-

Mediane adalimumab concentratie (mg/L)

14

durend uitgebreid; een actueel overzicht is te vinden op onze website.
Sanquin is, na overleg, bereid te onderzoeken of een bepaling voor antistoffen tegen
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●

een nog niet tot het routinepakket behorend biological opgezet kan worden.

●

Interpretatie van uitslagen
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De combinatie van het meten van (dal)spiegels van een biological en antistofvorming
8

ertegen kan bijdragen aan optimalisatie van de therapie voor de individuele patiënt.

■

Enerzijds kan bij tegenvallende of teruglopende behandelresultaten inzicht worden

■
●

6

■

verkregen in de onderliggende mechanismen, zodat de toekomstige behandeling van de

■
■

■

betreffende patiënt hierop kan worden aangepast. Anderzijds kan door het meten van

■

4

een medicijn dalspiegel bij positieve behandelresultaten overbehandeling van de patiënt
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▲
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worden teruggebracht.
Globaal zijn de volgende (combinaties van) uitslagen mogelijk:

2
▲

▲

▲

▲

▲

▲

0

1 normale spiegel, geen aantoonbare antistofvorming

▲

2 lage spiegel, geen aantoonbare antistofvorming

▲

▲
●
■

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

3 geen aantoonbare (of sterk verlaagde) spiegel, wel antistofvorming
4 hoge spiegel, geen aantoonbare antistofvorming

Tijd in weken
●

geen AAA

■

AAA 13-100 AU/ml

Bij de interpretatie van de uitslagen geldt dat bij normale geneesmiddelspiegels en

▲

AAA >100 Au/ml

afwezigheid van antistoffen, met name bij positieve behandelingsresultaten, continuering
van behandeling met biologicals zinvol is. Indien een patiënt niet gunstig reageert op
behandeling terwijl wél voldoende hoge serumspiegels gevonden worden, lijkt switchen

Figuur 2B: Het percentage patiënten dat aanhoudende minimale ziekteactiviteit (DAS28 <2.8)

naar een middel met een ander aangrijpingspunt de meest aangewezen strategie.

bereikt is in de groep patiënten zonder aantoonbare anti-adalimumab antistoffen (geen AAA)

Als de behandeling geen positief klinisch effect oplevert, antistoffen worden gevonden en

significant groter dan in de groepen patiënten met lage AAA titers (13-100AU/ml) en hoge

geneesmiddelspiegels niet aantoonbaar zijn, is dat reden om toepassing van het betref-

AAA titers (>100AU/ml) (Bartelds et al, JAMA 2011 (305):1460-1468).

fende therapeuticum te staken. Bij patiënten met antistoffen tegen het geneesmiddel kan
het raadzaam zijn om over te gaan op een ander middel met hetzelfde aangrijpingspunt,
met name wanneer aanvankelijk wel positieve behandelresultaten werden verkregen met
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●
●

Wanneer de behandeling positief klinisch effect oplevert en hoge dalspiegels van het

●

therapeuticum worden gevonden, kan worden overwogen de dosering terug te brengen

●

0.4

of het doseringsinterval te verlengen.

●

Momenteel lopen verschillende prospectieve studies om de tot nu toe vaak empirische
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11
Hemostase

Bloedstolling

Hemostase is het totaal aan processen dat erop gericht is de integriteit van het vasculaire
systeem te waarborgen. Hemostase zorgt er voor dat het bloed bij een beschadiging van
de vaatwand direct reageert om bloedverlies te voorkomen. Een effectieve hemostase
komt tot stand indien de bloedplaatjes, het stollingsmechanisme, het fibrinolytisch
systeem en de vaatwand adequaat functioneren. De vaatwand speelt in de hemostase
een belangrijke rol, ondermeer doordat von Willebrand factor en een aantal fibrinolytische
componenten door de endotheelcellen worden geproduceerd. Bij beschadiging van de
vaatwand komen onder andere von Willebrand factor en ook weefselfactor vrij, de activator
van het extrinsieke stollingssysteem.
Bloedplaatjes, ook wel trombocyten genoemd, worden gevormd uit megakaryocyten en
zijn samen met von Willebrand factor essentieel voor een normale hemostase. Bloedplaatjes kunnen zich, in samenwerking met von Willebrand factor, aan subendotheliale
structuren van de beschadigde vaatwand hechten en onderling samenklonteren, een
belangrijk proces bij de primaire hemostase. Verder dient het membraan van een bloedplaatje als adhesief oppervlak voor stollingsfactoren wat er voor zorgt dat de stolling
wordt versneld.
Het stollingssysteem (secundaire hemostase) bestaat uit stollingsfactoren, serineproteasen
en cofactoren, die alle in niet-geactiveerde vorm in het bloed aanwezig zijn. Bij activatie
van het stollingssysteem treedt uiteindelijk fibrinevorming op (zie figuur 1) dat de plaatjesklont verder verstevigt. In vitro wordt onderscheid gemaakt tussen het intrinsieke en
extrinsieke stollingssysteem. Het extrinsieke stollingssysteem wordt over het algemeen
beschouwd als het belangrijkste systeem voor de bloedstolling in vivo. Door expositie van
weefselfactor (weefseltromboplastine) aan het bloed na vaatwandbeschadiging wordt
stollingfactor VII met behulp van fosfolipiden omgezet in geactiveerd factor VII wat de
stolling verder aanzet, de zogenaamde initiatie fase. Het intrinsieke stollingssysteem in
vitro begint met de activering van stollingsfactor XII en prekallikreïne door middel van
een negatief geladen oppervlak. In vivo verloopt de activering van het intrinsieke stollingssysteem met name via factor XI, de zogenaamde propagatie fase. Deficiënties van
prekallikreïne en factor XII spelen derhalve met name in vitro een rol en hebben in het
algemeen geen klinische consequenties. Het totale stollingssysteem wordt gereguleerd
door in het bloed natuurlijk voorkomende remmers en inactivatoren.
De remming van de bloedstolling door het fibrinolytisch systeem berust op de omzetting
van het in het bloed voorkomende inactieve plasminogeen tot plasmine, het enzym dat
fibrine afbreekt (zie figuur 1).
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Figuur 1: vereenvoudigde weergave van het stollingssysteem

verschijnselen en nierfunctiestoornissen. Helaas wordt deze ziekte vaak laat herkend en
behandeling daardoor laat ingezet. Onbehandeld is de sterfte door TTP 90%. Indien

Het intrinsieke stollingssysteem

snel herkend is de ziekte goed behandelbaar met plasmawisseling, waardoor het sterfte-

Het extrinsieke stollingssysteem

percentage afneemt tot 10%.
‘negatief geladen oppervlak‘

hoog moleculair (gewicht) kininogeen
kallikreïne

activatie van de vaatwand

Kliniek

bloedingsneiging

Van een bloedingsneiging kan zowel een aangeboren als een verworven afwijking de
oorzaak zijn.

inductie van weefselfactor aan het oppervlak
XII

Verhoogde

Aangeboren bloedingsneiging

XIIa

De meeste aangeboren stollingsdefecten kunnen in bloedplasma worden aangetoond,
Ca++

XI

XIa

zoals hemofilie A (factor VIII deficiëntie), ziekte van von Willebrand en hemofilie B (factor

VIIa

VII

IX deficiëntie), en de meer zeldzame deficiënties, zoals een tekort van de stollingsfactoren
protrombine, factor V, VII, X, XI en XIII of fibrinogeen. Daarnaast kunnen aangeboren stollingsfactordeficiënties worden vastgesteld die hoogstwaarschijnlijk klinisch geen betekenis

IX

VIIIa.IXa

hebben. Factor XII (Hageman factor) deficiëntie is daarvan een sprekend voorbeeld.

VIIa

Ook een stoornis in het fibrinolytisch systeem, zoals een tekort aan plasmineremmer
(a2-antiplasmine), kan de oorzaak zijn van een aangeboren bloedingsneiging (zie tabel 1).

Ca++ fosfolipiden
X

Daarnaast zijn aangeboren afwijkingen van de bloedplaatjesfunctie (bijvoorbeeld het

Va.Xa

syndroom van Bernard-Soulier of de ziekte van Glanzmann of aangeboren vaatwand-

Ca fosfolipiden
++

XIIIa

trombine

protrombine

overigens zeldzaam.
Verworven bloedingsneiging

Ca++
onoplosbare fibrine

ziekten (bijvoorbeeld de ziekte van Osler-Rendu-Weber) bekend. Deze afwijkingen zijn

fibrine

fibrinogeen

plasmine
fibrine afbraakproducten

Bij een groot aantal ziektes komen zowel acute als chronische stoornissen in de bloedstolling voor. Een voorbeeld is het beeld van acute intravasale stolling, waarbij een verbruik
van stollingsfactoren vaak samengaat met een trombocytopenie en een actieve fibrinolyse. Wanneer gegeneraliseerde intravasale stolling optreedt, wordt deze vaak vergezeld
van een nierfunctiestoornis. Hoewel het mogelijk is om door middel van stollingsonderzoek de diagnose intravasale stolling te stellen, dient men zich te realiseren dat verbruik

Voor een efficiënt verloop van de hemostase is een delicate wisselwerking vereist tussen

van stollingsfactoren (en bloedplaatjes) vaak snel verloopt en kortdurend blijft bestaan;

de werking van de pro-coagulante eiwitten (de stollingsfactoren) en anti-coagulante ei-

in betrekkelijk korte tijd volgt dan een ‘rebound fase’, waarin bepaalde stollingsfactoren

witten (de remmers en inactivatoren van de stollingsfactoren). Verstoring van deze balans

juist in een hoge concentratie aanwezig zijn. Verworven, chronische stollingsdefecten

kan enerzijds leiden tot een bloedingsneiging (bijvoorbeeld hemofilie), anderzijds tot een

kunnen voorkomen bij leverziekten, nierziekten, myeloproliferatieve aandoeningen,

tromboseneiging (trombofilie).

amyloïdosis, dysproteïnemie en collageenziekten.

De eerstgenoemde situatie doet zich voor bij een tekort of een verminderde functie van

Het voorkomen van een verworven circulerend anticoagulans (niet te verwarren met het

één of meerdere stollingsfactoren. Een voorbeeld hiervan is hemofilie A, een aandoening

lupus anticoagulans, zie onder) kan ook aanleiding tot klachten zijn. Antistoffen tegen

waarbij de bloedingsneiging wordt veroorzaakt door een deficiëntie van factor VIII. Voor

factor VIII, die zich ogenschijnlijk spontaan ontwikkelen, zijn hier een voorbeeld van.

een efficiënte hemostase schiet het stollingssysteem bij deze patiënten tekort.
Van trombofilie is sprake wanneer patiënten juist lijden aan een tekort van een remmer
of inactivator van het stollingssysteem. Een eenmaal op gang gekomen stollingsproces
wordt bij een dergelijke situatie onvoldoende afgeremd, hetgeen kan leiden tot intravasculaire stolselvorming en daarmee samenhangende trombo-embolische processen. Ook

Diagnostiek bij een bloedingsneiging
Allereerst dient de aandacht op de volgende punten te worden gevestigd:
1 Belangrijk is dat bij de inzending klinische gegevens worden meegestuurd, zoals de aard

kunnen pro-coagulante eiwitten in een verhoogde concentratie in het plasma voorkomen

van de bloedingen (bijvoorbeeld slijmvlies of gewrichtsbloedingen) en medicatie. Dit kan

wat een tromboseneiging tot gevolg heeft (bijvoorbeeld factor VIII).

de interpretatie van de uitslag van het onderzoek vergemakkelijken. Ook kan eventueel

Een zeldzaam ziektebeeld waarbij de hemostatische balans duidelijk verstoord is en tot
grote problemen leidt wordt gezien bij de ziekte trombotische trombocytopenische

aanvullend onderzoek op de vraagstelling worden afgestemd.
2 Bij patiënten die verdacht worden van een hemorrhagische diathese op erfelijke grond-

purpura (TTP). TTP wordt gekenmerkt door trombocytopenie en hemolytische anemie

slag, is het belangrijk om zowel de namen als de geboortedata op te geven van eventuele

op relatief jonge leeftijdtijd. De ziekte kan gepaard gaan met koorts, neurologische

familieleden die ook bij Sanquin Diagnostiek zijn onderzocht. Het familiedossier en ook
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Tabel 1: Richtlijnen voor hemostaseonderzoek bij een bloedingsneiging

de uitslagen van onderzoek dat elders is verricht kan nuttige informatie bevatten voor
de advisering van vervolg laboratoriumonderzoek.

oriënterend laboratoriumonderzoek

mogelijke oorzaak

3 Het is van belang aan te geven of het bloed is afgenomen na transfusie van bloed of

vervolg laboratoriumonderzoek

bloedproducten en het tijdstip waarop deze transfusies werden gegeven. Ook het
vermelden van toegediende medicamenten is belangrijk.

verlengde bloedingstijd
plaatjesfunctiestoornis
trombocytenaggregatie
aantal bloedplaatjes normaal		
membraanglycoproteïnen
		
ADP/ATP (storage pool)
ziekte van von Willebrand
von Willebrand factor
		factor VIII
verlengde bloedingstijd
verlaagd aantal bloedplaatjes

trombocytopenie
en/of
plaatjesfunctiestoornis

Op aanvraag kan elke gewenste stollingsfactor, fibrinolytische component of remmer
worden bepaald, zowel functioneel als immunochemisch. Dit laatste kan van belang zijn
om te discrimineren tussen een aangeboren en een verworven deficiëntie. Bovendien

trombocytenaggregatie
membraanglycoproteïnen
ADP/ATP (storage pool)

biedt immunochemisch onderzoek aanknopingspunten voor gericht onderzoek naar het
onderliggende gendefect bij erfelijke of aangeboren afwijkingen.
Bij diagnostisch onderzoek naar de ziekte van von Willebrand kan het, wanneer een
deficiëntie wordt geconstateerd, van therapeutisch belang zijn het defect nader te

verlengde APTT
normale PT

hemofilie A
factor VIII
hemofilie B
factor IX
overige factor deficiënties
factor XI
		
factor XII (geen bloedingsneiging)
ziekte van von Willebrand
von Willebrand factor
		factor VIII
circulerend anticoagulans/
remmeronderzoek
lupus anticoagulans
verlengde PT
normale APTT

factor VII deficiëntie

subtyperen. De ziekte van von Willebrand wordt gekenmerkt door het voorkomen van
een verscheidenheid aan gendefecten. Het meest frequent voorkomende type (type 1)
kan meestal adequaat worden behandeld met het vasopressine analoog desmopressine
(DDAVP). Bij een bepaald subtype (type 2B) kan behandeling met DDAVP echter leiden
tot een trombocytopenie en is behandeling met een von Willebrand factor concentraat
geïndiceerd. Door middel van von Willebrand factor multimeren analyse, aanvullend

factor VII

bloedplaatjes onderzoek en DNA-onderzoek kunnen de deficiënties nader worden
getypeerd.
De ziekte van von Willebrand kan naast een aangeboren ook een verworven oorzaak

verlengde PT/APTT
stollingsfactor deficiëntie
protrombine
		factor V
		factor X
		fibrinogeen
verlengde trombinetijd		

fibrinogeen

normale PT		
normale APTT		

factor XIII
plasmineremmer

hebben. Bij verdenking van een verworven deficiëntie kan het meten van normale
von Willebrand propeptide spiegels indirect de diagnose ondersteunen. Verder blijkt uit
recente literatuur, dat de ratio von Willebrand propeptide/von Willebrand factor een
goede voorspeller is op de aanwezigheid van mutaties in het von Willebrand factor gen.
Ook kunnen alle gangbare bloedplaatjesfunctieanalyses worden uitgevoerd. Bij een
verdenking van een trombocytopathie ten gevolge van deficiëntie van membraanreceptoren, kan dit geobjectiveerd worden door middel van immunochemische analyses
(zie hoofdstuk 4). Bloedplaatjesonderzoek is alleen zinvol direct na afname van het bloed.
Voor dit onderzoek en voor het afnemen van bloed moet een afspraak worden gemaakt.

APPT: geactiveerde partiële tromboplastinetijd
PT: protrombinetijd

Desgewenst kan het aangevraagde onderzoek ook een verkennend karakter hebben,
waarbij, mede aan de hand van de verstrekte informatie, getracht zal worden de oorzaak
van de bloedingsneiging op te sporen.

Tabel 2: Richtlijnen voor tromboseonderzoek
		

Trombose

Kliniek

APC-resistentie
proteïne C
proteïne S
antitrombine
lupus anticoagulans
anti-2-glycoproteïne I
anti-cardiolipine
factor VIII
dysfibrinogenemie
			

Zowel arteriële als veneuze trombose is in veel voorkomende gevallen verworven van

DNA

45 jaar), wordt een aangeboren oorzaak vermoed. Een aangeboren en soms erfelijke

plasma

factor V Leiden
protrombine mutatie

aard. Daarnaast neemt laboratoriumonderzoek naar erfelijke risicofactoren voor trombose
in de dagelijkse praktijk een belangrijke plaats in. Meestal is een combinatie van risicofactoren (zowel aangeboren als verworven) de oorzaak van het optreden van trombose.
Aangeboren tromboseneiging
Vooral wanneer trombose zich manifesteert op betrekkelijk jonge leeftijd (jonger dan
tromboseneiging is in ongeveer 30% van de gevallen geassocieerd met een puntmutatie
in het gen dat codeert voor factor V (factor V Leiden), één van de cofactoren van het

APC: geactiveerd proteïne C

stollingssysteem. Bij patiënten met idiopathische veneuze trombose bestaat er soms een
tekort aan één van de natuurlijk voorkomende plasma-eiwitten met een antistollende
werking, zoals proteïne C, proteïne S of antitrombine.

160

Bloedstolling

161

Bloedstolling

Proteïne-C en -S deficiëntie

specifieke puntmutatie in het gen dat codeert voor het factor V molecuul (arginine op

Proteïne C en proteïne S zijn vitamine-K-afhankelijke eiwitten die betrokken zijn bij de

aminozuurpositie 506 is vervangen door glutamine). Door deze mutatie wordt factor V

inactivering van factor V en factor VIII, waarbij proteïne C als enzym en proteïne S als

langzamer geïnactiveerd door APC dan het ‘normale’ molecuul. Hierdoor heeft dit gemu-

co-factor fungeert (zie figuur 2). Factor V en factor VIII, vooral in geactiveerde vorm,

teerde factor V molecuul (ook wel ‘factor V Leiden’ genoemd) een langere levensduur,

worden door proteïne C afgebroken. Daarbij wordt proteïne C dus geholpen door

hetgeen kennelijk gepaard gaat met een verhoogde tromboseneiging. Opvallend is dat

proteïne S. Hiermee kan verklaard worden dat proteïne-C of -S deficiëntie, een situatie

een heterozygote APC-resistentie vaak asymptomatisch blijft. In de Westerse samenleving

waarbij actief factor V en actief factor VIII langer dan normaal circuleren, kan leiden tot

komt deze ‘afwijking’ in 3-5% van de gezonde populatie voor en moet als een milde

een tromboseneiging.

risicofactor worden gezien, zeker de heterozygote vorm. Een dergelijke mutatie wordt

Ongeveer 2 tot 5% van de patiënten met veneuze trombose heeft een heterozygote

soms klinisch manifest wanneer er sprake is van andere risicofactoren voor trombose,

proteïne-C deficiëntie. Homozygote proteïne-C deficiënties zijn zeer zeldzaam. Hoewel

zoals proteïne-C en/of proteïne-S deficiëntie of verworven risicofactoren (bijvoorbeeld

vaststaat dat individuen die heterozygoot zijn voor een proteïne-C deficiëntie een

chirurgische ingrepen).

verhoogde kans op trombose hebben, blijft een aangeboren proteïne-C tekort ook vaak
asymptomatisch. Een homozygote proteïne-C deficiëntie daarentegen geeft al op zeer

Protrombinemutatie

jonge leeftijd aanleiding tot ernstige trombotische complicaties. Net als bij een antitrom-

De protrombine genmutatie (20210G→A) kan, evenals de factor V Leiden mutatie, een

bine deficiëntie komen zowel kwantitatieve (type I) als kwalitatieve (type II) proteïne-C

verhoogd risico voor trombose met zich meebrengen. Deze mutatie bevindt zich in het

defecten voor. Daarnaast kan er sprake zijn van een verworven deficiëntie, bijvoorbeeld

niet-vertaalde deel van het gen en leidt niet tot een structureel defect van het protrom-

ten gevolge van leverinsufficiëntie of orale antistollingstherapie.

bine molecuul, maar in veel gevallen tot een verhoogde expressie van het eiwit.

Proteïne-S deficiëntie is eveneens een risicofactor voor veneuze trombose. Ook bij deze
relatief zeldzame afwijking heeft de homozygote vorm een aanzienlijk heftiger klinisch

Antitrombine deficiëntie

verloop dan de heterozygote deficiëntie. Ook een proteïne-S tekort kan een verworven

Reeds een relatief geringe verlaging van de concentratie van deze remmer van geacti-

karakter hebben; echter niet alleen bij leverfunctiestoornissen en orale antistollings-

veerde stollingsfactoren kan resulteren in diepe veneuze trombose en longembolie. Dit

medicatie maar eveneens bij zwangerschap of gebruik van orale anticonceptiva.

defect heeft doorgaans een familiair karakter en wordt autosomaal dominant overgeërfd.
Naast een kwantitatief defect (type I deficiëntie) zijn er veel gevallen bekend van een

Proteïne-C resistentie / factor V Leiden

functioneel defect (type II deficiëntie). Antitrombine deficiëntie kan behalve een aan-

Wanneer aan het plasma van patiënten met onbegrepen trombose geactiveerd proteïne

geboren ook een verworven karakter hebben, bijvoorbeeld bij het nefrotisch syndroom,

C (APC) wordt toegevoegd, dan is de cephalinetijd (APTT) vaak minder sterk verlengd

leverfunctiestoornissen of ten gevolge van heparinetherapie.

dan de APTT van normaal plasma dat wordt geïncubeerd met APC. Dit fenomeen,
‘APC-resistentie’ genoemd, komt relatief frequent voor (ongeveer 30%) bij patiënten met

Andere risicofactoren

idiopathische, familiaire diepe veneuze trombose. APC-resistentie is het gevolg van een

Recidiverende trombose op erfelijke grondslag kan behalve aan de genoemde risicofactoren
ook te wijten zijn aan, of mede het gevolg zijn van (overigens zeldzame) dysfibrinogenemieën of meer frequent voorkomende verhoogde factor VIII spiegels.

Figuur 2: vereenvoudigde weergave van het antistollingssysteem
Verworven tromboseneiging
Veneuze trombose kan optreden ten gevolge van het blootstellen aan bekende risicofac-

vaatwand endotheel

toren, zoals chirurgische ingrepen, langdurige bedrust en in samenhang met een aantal
TFPI

maligniteiten. Arteriële trombose is vaak het gevolg van het verlies van de anti-trombo-

trombomoduline/proteïne-C receptor

gene werking van de vaatwand. Stollingsonderzoek dient bij deze afwijkingen primair ter
ondersteuning van de therapie, zoals het controleren van heparinetherapie of dosering
van orale antistollingsmedicatie.

trombine
antitrombine

Lupus anticoagulans

stollingssysteem

proteïne C

Soms worden er circulerende antistoffen aangetroffen die de stoltijden verlengen.
In ongeveer de helft van de gevallen komt dit voor in combinatie met bepaalde auto-

inactief
trombine-antitrombine
complex

geactiveerd
proteïne C (APC)
+ proteïne S

immuunziekten, vooral gesystematiseerde lupus erythematosus (SLE) en reumatoïde
artritis. Klinisch manifesteert dit ‘anticoagulans’ (lupus anticoagulans) zich paradoxaal
genoeg niet als een bloedingneiging, maar soms als een verhoogde neiging tot veneuze
en arteriële trombose en habituele abortus. Deze combinatie van klinische symptomen

inactieve factor V/VIII
fragmenten

Va / VIIIa

met een lupus anticoagulans is beter bekend als het antifosfolipiden syndroom. De circulerende antistoffen zijn niet gericht tegen fosfolipiden, wat de naam wel doet vermoeden,
maar tegen fosfolipiden-bindende eiwitten zoals 2-glycoproteïne I, protrombine,
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proteïne C en proteïne S. Tegenwoordig is het algemeen geaccepteerd dat antistoffen

plasma. Meestal is zowel een functionele als immunologische bepaling beschikbaar om

tegen het plasma eiwit 2-glycoproteïne I het best correleren met klinische symptomen.

onderscheid te kunnen maken tussen kwantitatieve en structurele afwijkingen. Voor

Aangeraden wordt om een lupus anticoagulans bepaling te combineren met de detectie

een efficiënt laboratoriumonderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk relevante

van anti-2-glycoproteïne I antistoffen en eventueel anti-cardiolipine antistoffen. Het

gegevens worden vermeld op de daartoe bestemde ruimte op het aanvraagformulier.

mechanisme van de trombogene werking van deze antistoffen is echter nog niet geheel

Vooral voor het proteïne-C en -S onderzoek zijn dergelijke gegevens essentieel, omdat in

opgehelderd (zie ook hoofdstuk 8).

veel gevallen reeds een behandeling met orale antistolling wordt toegepast. Het verdient
aanbeveling reeds voor het starten van de antistollingstherapie bloed voor laboratorium-

Overige hematologische afwijkingen

onderzoek af te nemen.

De ziekte trombotische trombocytopenische purpura, ook wel TTP genoemd, heeft
recentelijk veel aandacht gekregen, mede door de complexe diagnostiek. TTP wordt
gekenmerkt door koorts, trombocytopenie, microvasculaire hemolytische anemie, een

Nieuwe antistollingsmedicatie: specifieke factor IIa en Xa remmers

verhoogd creatinine gehalte en neurologische symptomen. Deze symptomen worden

Het aantal nieuwe antistollingsmiddelen neemt gestaag toe. Tot nu zijn dabigatran

veroorzaakt door de functionele afwezigheid van het enzym ADAMTS-13. ADAMTS-13

(factor IIa remmer) en rivoraxaban (factor Xa remmer) geregistreerd. Apixaban en endo-

reduceert de activiteit van von Willebrand factor door dit eiwit te knippen. Het enzym

xaban (beide factor Xa remmers) zijn op korte termijn te verwachten. De belangrijkste

kan afwezig zijn vanaf de geboorte (absolute deficiëntie) of ADAMTS-13 kan geremd

indicatie voor het gebruik van de nieuwe antistollingsmedicatie is atrium fibrilleren.

worden in zijn functie door (verworven) autoantistoffen gericht tegen dit enzym. Labora-

Contra-indicatie is onder andere een ernstig nierfalen (klaring < 30 ml/min). Bij minder

torium diagnostiek van TTP bestaat uit het meten van de activiteit (= functionaliteit) van

ernstig nierfalen is bij enkele middelen dosisreductie aangewezen. Een spiegelmeting kan

het eiwit ADAMTS-13 en de detectie van antistoffen gericht tegen ADAMTS-13. Ook het

dan helpen de juiste dosering te bepalen. Tevens is de spiegelbepaling belangrijk bij een

absolute ADAMTS-13-gehalte kan worden gemeten. Een sterk verlaagd ADAMTS-13-

(acute) overmatige bloedingsneiging of geplande ingreep bij gebruik van deze middelen.

gehalte (<5%) is zeer specifiek voor TTP, de sensitiviteit is wat lager met 90-95%.
In combinatie met aanwezigheid van antistoffen is er zeker sprake van TTP (100% speci-

Diagnostiek bij gebruik van nieuwe antistollingsmedicatie

fiek). Hoge titers aan antistoffen bij presentatie zijn voorspellend voor een geprotaheerd

Diagnostiek naar de nieuwe stollingsremmers (van trombine en de actieve vorm van

beloop van TTP (meer plasmaferese, relapse). Tevens is het afwezig zijn van ADAMTS-13

factor X) kan in voorkomende gevallen relevant zijn. Vooral de dalspiegels zijn daarbij

na de aanval (bijvoorbeeld na 6 weken) voorspellend voor recidivering (RR 5-6).

van belang. Hiervoor moet het bloed net voor inname van een volgende dosis worden

Bij patiënten met de recidiverende vorm van TTP, waarbij ADAMTS-13 afwezig is zonder

afgenomen.

dat er antistoffen aanwezig zijn, presenteren zich op een opmerkelijke manier (trombopenie met zeer beperkte hemolyse). Vaak is er dan sprake van TTP op de kinderleeftijd
en/of TTP in de familie, waarbij er waarschijnlijk sprake is van congenitale TTP. Deze vorm
is zeer zeldzaam. In overleg kan DNA-sequencing worden ingezet. Genotypering is van
therapeutisch belang; bij de congenitale vorm is plasma infusie voldoende en hoeft er
niet geplasmafereerd te worden.

Diagnostiek bij trombose
Voor dit onderzoek is van belang dat bij de aanvraag de volgende gegevens worden
vermeld:
1 Bij patiënten die verdacht worden van een tromboseneiging op erfelijke grondslag,
is het belangrijk om zowel de namen als de geboortedata op te geven van eventuele
familieleden die ook bij Sanquin Diagnostiek zijn onderzocht. De familiestatus kan nuttige
informatie bevatten voor het ondersteunen van de diagnose.
2 Is er al dan niet sprake van antistollingstherapie. Orale antistollingstherapie leidt tot
een verworven proteïne-C en -S tekort. Een dergelijke medicatie kan een aangeboren
tekort maskeren. Onderzoek naar een proteïne-C of -S deficiëntie is pas zinvol wanneer
de antistollingstherapie tenminste twee weken voor het onderzoek is gestaakt. Ook de
interpretatie van onderzoek naar het voorkomen van een lupus anticoagulans wordt
bemoeilijkt door antistollingstherapie (met name heparine).
Met uitzondering van de DNA-analyse voor proteïne-C resistentie onderzoek (factor V
Leiden) of protrombine DNA-onderzoek, waarvoor EDTA-bloed vereist is, kunnen alle
bovengenoemde parameters worden geanalyseerd in op citraat afgenomen bloed-
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Virale hepatitis

Virusdiagnostiek

Virale hepatitis wordt veroorzaakt door infectie van de lever met een exclusief hepatotroop virus (hepatitis A, -B, -C, -D en -E virus) of door infectie met andere virussen, zoals
cytomegalovirus (CMV) of Epstein-Barr virus (EBV). De hepatotrope virussen kunnen we
indelen naar transmissieroute. Bij het hepatitis A virus (HAV) en het hepatitis E virus (HEV)
geschiedt overdracht via fecaal-oraal contact. Het hepatitis B virus (HBV), het hepatitis C
virus (HCV) en het hepatitis delta virus (HDV) worden via bloed-bloed contact overgedragen. Daarnaast is overdracht van HBV ook mogelijk tijdens de geboorte van moeder
op kind, en door seksueel contact. Seksuele overdracht van HCV is zeer zeldzaam. Sinds
2000 wordt er echter een sterke toename van het aantal seksueel overdragen HCVinfecties gezien bij HIV-geïnfecteerde mannen die seks hebben met mannen.

Hepatitis veroorzaakt

Kliniek

door het hepatitis A

HAV veroorzaakt hepatitis A of hepatitis infectiosa. Het virus kan gemakkelijk via de fecaal-

virus (HAV)

orale route overgebracht worden, vooral wanneer de hygiënische omstandigheden
te wensen over laten. In arme tropische gebieden maakt vrijwel iedereen hepatitis A
sub-klinisch op jonge leeftijd door. In Nederland zien we hepatitis A vooral bij vakantiegangers terugkerend uit (sub)tropische gebieden en als secundaire gevallen rondom een
importinfectie.
De tijd die verstrijkt tussen infectie en uitbreken van de eerste symptomen bedraagt twee
tot acht weken. Hepatitis A is overdraagbaar van enkele weken voor tot enkele weken
na het ontstaan van de symptomen. De kans op overdracht is het grootst vlak voordat
de patiënt ziek wordt. In tegenstelling tot hepatitis B en C gaat hepatitis A nooit over
in chronische infectie. Hepatitis A kan worden voorkomen door tijdig te immuniseren.
Hiervoor zijn actieve immunisatie (enting met geïnactiveerd, gekweekt HAV), en passieve
immunisatie (bestaand uit toediening van uit donorbloed gewonnen antistoffen tegen
HAV) beschikbaar. Actieve immunisatie verschaft na twee injecties waarschijnlijk immuniteit
gedurende 20-30 jaar. Passieve immunisatie met menselijk immunoglobuline geeft
bescherming gedurende weken tot maanden, afhankelijk van de toegediende dosis.
In de periode direct na mogelijke blootstelling aan HAV geven zowel passieve als actieve
immunisatie alsnog redelijke bescherming tegen hepatitis A.

Diagnostiek bij HAV-infectie
Voor de diagnostiek bij hepatitis A is men aangewezen op de detectie van antistoffen
in het serum. Antistoffen tegen HAV zijn in de regel al bij de eerste ziekteverschijnselen
aanwezig, aanvankelijk van het type IgM, later van het type IgG. De aanwezigheid van
IgM-antistoffen wijst op recente infectie. IgG-antistoffen blijven na doormaken van
hepatitis A jarenlang, wellicht levenslang aanwezig en zijn een aanwijzing dat de patiënt
immuun is voor besmetting met HAV.
Wanneer men wil weten of iemand immuun is voor hepatitis A in verband met profylaxe
met immunoglobuline of vaccinatie, is het voldoende de bepaling van antistoffen tegen
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Figuur 1: Verloop van de serologische hepatitis A merkers na infectie met hepatitis A virus

Figuur 2: Verloop van de serologische hepatitis B merkers na infectie met het hepatitis B virus
symptomen
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HAV (anti-HAV) aan te vragen. Indien de uitslag negatief is, maar ook als de uitslag zwak

Diagnostiek bij hepatitis B

positief is, dient voor alle zekerheid immunisatie plaats te vinden.

De diagnostiek bij hepatitis B is complex (zie figuur 2) en berust op de detectie van drie

Als men acute hepatitis A vermoedt is het nodig te bepalen of IgM anti-HAV aanwezig is.

met HBV geassocieerde antigeen/antistofsystemen met ELISA’s; en op detectie van viraal

Ook is het mogelijk om in meer gespecialiseerde centra de aanwezigheid van HAV-RNA

DNA met behulp van nucleïnezuur amplificatietechnieken zoals de ‘polymerase chain

middels PCR te laten onderzoeken. In figuur 1 is de volgorde aangegeven waarin de

reaction’ (PCR).

infectie

infectie

genoemde hepatitis A parameters in het bloed verschijnen en verdwijnen tijdens het
beloop van hepatitis A.

a Het hepatitis B oppervlakte antigeen (HBsAg, ‘Hepatitis B surface Antigen’) en anti-HBs
HBsAg komt in de vorm van bolvormige en buisvormige partikeltjes in overmaat vanuit
de geïnfecteerde lever in de circulatie terecht. De HBsAg-concentratie in het serum

Hepatitis veroorzaakt

Kliniek

bereikt veelal waarden van 10-100 μg/ml, terwijl de detectielimiet van de ELISA’s

door het hepatitis B

HBV is een hepatotroop DNA-virus. Het veroorzaakt hepatitis B, vroeger ook wel serum-

ongeveer 0,1 ng/ml bedraagt. De concentratie infectieuze virionen (‘Dane-particles’)

virus (HBV)

hepatitis genoemd. HBV wordt voornamelijk overgebracht via bloed-bloed contact, via

in serum is veel lager dan de concentratie niet-infectieuze HBsAg-partikels (verhouding

seksueel verkeer en ‘verticaal’ tijdens de geboorte van moeder op kind. Het belang van

circa 1:10.000). Met deze overvloedige productie van viraal eiwit onderscheidt HBV zich

‘horizontale’ transmissie binnen het gezin is lange tijd onderschat. De incubatietijd varieert

van andere virussen, die vaak alleen met behulp van PCR of aan de hand van specifieke

van zes weken tot zes maanden. Het merendeel (circa 90-95%) van de volwassenen

antistoffen in het bloed aantoonbaar zijn. De diagnose van hepatitis B berust derhalve in

die met HBV worden geïnfecteerd slaagt erin de infectie te overwinnen. Echter, in circa

eerste instantie op de detectie van HBsAg in het serum. In zeer zeldzame gevallen treft

5-10% van de gevallen gaat hepatitis B over in een chronische vorm, veelal bij patiënten

men ‘HBsAg-negatieve HBV-mutanten’ aan onder patiënten en bloeddonors. Bij deze

die na een acute hepatitis klinisch genezen lijken te zijn. Dergelijke patiënten worden

personen is de gemuteerde vorm van HBsAg niet met reguliere ELISA’s aantoonbaar,

symptoomloze dragers van HBV genoemd. Chronische infectie met HBV kan echter

terwijl er HBV-DNA aantoonbaar is in het serum met behulp van PCR.

leiden tot actieve hepatitis, tot levercirrose en tot primair levercelcarcinoom.

Bij acute hepatitis B die weer tot genezing komt, verschijnen na verloop van tijd antistoffen

Bij kinderen en zuigelingen is het percentage van HBV-infecties dat chronisch wordt

tegen HBsAg (anti-HBs) in het bloed. In principe is de patiënt op dat moment niet langer

veel hoger. De kans op het ontstaan van chronische HBV-infectie bedraagt bij perinatale

infectieus (zie figuur 2). Bij monitoring van antivirale therapie bij chronische hepatitis B is

transmissie ruim 95%.

het vervolgen van het HBsAg, het HBe-antigeen, de antistoffen tegen HBsAg en HBe, en

Naast de bekende chronische infectie met HBV bestaat ‘occulte’ chronisch infectie met

het HBV-DNA-gehalte aangewezen.

HBV, waarbij het manteleiwit (HBsAg) niet aantoonbaar is. De klinische relevantie van
occulte HBV-infectie is gering. Wel belangrijk is het feit dat occulte HBV-infectie, maar

b Hepatitis B core antigeen (HBcAg) en anti-HBcore

ook doorgemaakte, geklaarde HBV-infectie, kan reactiveren tot ernstige hepatitis, als de

Het kerneiwit van het virus kan niet in serum worden aangetoond omdat het gemaskeerd

betrokkene bijvoorbeeld immuunsuppressie of chemotherapie ondergaat.

wordt door de mantel van het virus (HBsAg) en door HBcore antistoffen. Het HBcAg is
wel geëxposeerd in de kernen en het cytoplasma van de hepatocyten. Aanwezigheid van
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anti-HBc antistoffen betekent dat er infectie met HBV is of was. Het is ook mogelijk om

Bij HBV-geïnfecteerd personeel in de gezondheidszorg, dat risicohandelingen verricht,

anti-HBc antistoffen van de IgM-klasse te bepalen. Hoewel differentiatie tussen recente

mag de HBV-DNA load niet hoger zijn dan 20.000 IU/ml.

(acute) en chronische hepatitis B moet berusten op vervolgserologie, pleit aanwezigheid
van IgM anti-HBcore antistoffen in een HBsAg-positief monster van een patiënt met acute

Voor de bevestiging van HBV-infectie en voor het vervolgen van de HBV-DNA-titer

geelzucht, enige maanden na blootstelling aan het virus, uiteraard voor recente, acute

voorafgaande aan en tijdens antivirale therapie, maakt ons laboratorium op dit moment

infectie. IgM anti-HBcore kan echter ook positief zijn bij opvlamming van chronische

gebruik van een kwantitatieve real-time PCR-test met een zeer lage detectiegrens. Het

hepatitis B. Een negatieve IgM anti-HBcore uitslag is daarom éénduidiger: bij een HBsAg-

bereik van deze test loopt van 20 IU/ml tot 1,7x108 IU/ml (1 IU/ml = 5,8 kopieën/ml).

positieve patiënt wijst negatieve IgM anti-HBcore op chronische HBV-infectie.

Indien gewenst kan de test ook na verdunning worden ingezet waarna het bereik tot

Een ‘core-only’ situatie kan worden aangetroffen na geklaarde HBV-infectie, waarbij anti-

1,7x1010 IU/ml wordt verhoogd.

HBe en anti-HBs in de loop der tijd tot onder de detectiegrens zijn weggezakt.
Aanwezigheid van anti-HBc antistoffen kan ook passen bij zogenaamde occulte HBV-

e Genetische analyse van hepatitis B virus

infectie (OBI). Occulte HBV-infectie wordt gekenmerkt door de combinatie van anti-HBc

Het belang van de genetische analyse van hepatitis B virus (HBV) groeit. Het HBV-genoom

antistoffen, afwezigheid van HBsAg en aanwezigheid van (meestal een lage spiegel) HBV-

is bijzonder: de genen voor het manteleiwit (HBsAg) en voor het virale polymerase

DNA, vaak met lage of afwezige aHBs-titer.

overlappen volledig. Hierdoor kan men met één sequentie-analyse informatie verkrijgen
over de gevoeligheid van het HBV-polymerase voor antivirale middelen, over eventuele

c Hepatitis B-e antigeen (HBeAg) en anti-HBe

mutaties in het HBsAg en over het genotype van HBV.

HBeAg is een aan HBcAg verwant eiwit dat vanuit de lever in de circulatie terechtkomt.
HBeAg is tijdelijk aantoonbaar bij acute, genezende hepatitis B. HBeAg en de antistoffen

HBV-resistentie test

tegen HBeAg (anti-HBe) hebben vooral betekenis met betrekking tot de mate van be-

Onder antivirale therapie met polymerase-remmers is het bepalen van de gevoeligheid

smettelijkheid van HBV-dragers. Het HBeAg wordt namelijk aangetroffen bij HBV-dragers

van HBV noodzakelijk als de HBV-load drie maanden na aanvang therapie onvoldoende

met hoge virusreplicatie in het serum en wijst dan op een grote mate van besmettelijk-

gedaald is of als de HBV-load onder therapie met 1 log10 of meer stijgt.

heid. Bloed van HBeAg-positieve (en anti-HBe-negatieve) HBV-dragers bevat in de regel
105-1010 HBV-virionen per ml. De meeste HBeAg-negatieve (en anti-HBe-positieve)

Onderzoek naar HBsAg ‘escape’ mutanten

HBV-dragers zijn minder infectieus en hebben lagere concentraties HBV in hun serum

Mutaties in het HBsAg kunnen leiden tot een fout-negatieve HBsAg-test en tot falende

(< 105 virionen per ml).

bescherming tegen infectie met HB-immunoglobuline en/of HBV-vaccinatie. Ook in

N.B.: Afwezigheid van HBeAg wijst niet per definitie op lage besmettelijkheid. Vooral bij

Nederland treft men af en toe een HBsAg-escape mutant aan.

HBV-dragers van mediterrane origine kan grote besmettelijkheid bestaan in afwezigheid
van het HBeAg. Het blijkt in deze gevallen te gaan om een mutant van het hepatitis B

HBV-genotypering

virus die geen e-antigeen produceert (‘pre-core mutant’). Exacte informatie omtrent de

Het genotype van HBV is één van de factoren die het succes van antivirale therapie bepalen.

mate van besmettelijkheid van een HBV-drager verkrijgt men alleen door de kwantitatieve

Daarnaast wordt genotypering van HBV toegepast bij epidemiologisch onderzoek.

bepaling van HBV-DNA in serum of plasma.
Het is bij acute hepatitis B van belang om bovengenoemde merkers in het serum bij-

Vaccinatie tegen hepatitis B

voorbeeld maandelijks in een serologisch onderzoekspakket te vervolgen, om na te gaan

HBV-infectie wordt voorkomen door hepatitis B vaccinatie. Een beperkt, maar met de

of de patiënt de infectie overwint of chronisch drager wordt. Indien HBsAg gedurende

leeftijd toenemend percentage van de gevaccineerden blijft na vaccinatie ontvankelijk

zes maanden aantoonbaar blijft, wordt aangenomen dat er sprake is van een chronische

voor hepatitis B doordat zij niet in staat zijn een beschermende immuunrespons tegen

infectie met HBV.

het vaccin op te bouwen. Derhalve dient controle van de antistofrespons na vaccinatie
plaats te vinden. De anti-HBs-titer wordt uitgedrukt in Internationale Eenheden per liter

d Hepatitis B virus DNA

(IE/L = mIE/ml). Indien de titer na vaccinatie beneden 10 IE/L blijft is bescherming on-

Als serologische bepalingen niet leiden tot een eenduidig antwoord op de vraag of er

waarschijnlijk en dient revaccinatie plaats te vinden. Indien na vaccinatie antistoffen

sprake is van een HBV-infectie, is het zinvol om een gevoelige HBV-DNA-bepaling middels

uitblijven is het ook aan te raden om op HBsAg te testen, om uit te sluiten dat de

PCR uit te voeren. Deze vraagstelling doet zich voor als de serologische uitslagen niet

gevaccineerde een HBsAg-drager is. Bij een titer boven de 10 IE/L bestaat er in principe

passen in de eerder beschreven patronen, in geval van verdenking op een zeer vroege

langdurige bescherming tegen HBV-infectie. Bij risicodragend personeel in de gezond-

infectie (pre-seroconversie, HBsAg nog negatief) en tijdens de ‘core-window’ nadat het

heidszorg moet echter een minimale titer van 100 IU/L anti-HBs gehaald worden, zie de

HBsAg al gedaald is tot niet meer detecteerbaar bij het oplossen van de infectie, terwijl

betrokken richtlijn.

nog geen detecteerbare anti-HBs antistoffen aanwezig zijn. Verder wordt de DNA-test
gebruikt als er verdenking is op HBV-infectie met een mutantvirus dat niet door de
reguliere ELISA’s voor detectie van HBsAg wordt herkend, en bij verdenking op occulte
HBV-infectie.
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Bijzondere bepalingen bij HBV-infecties

Figuur 3: Verloop van serummerkers na infectie met hepatitis C virus

Hepatitis delta virus (HDV)
HDV (een RNA-virus) is voor zijn replicatie afhankelijk van het hepatitis B virus. De envelop

symptomen

van het delta agens wordt namelijk gevormd met behulp van het manteleiwit van het
hepatitis B virus. Infectie met HDV komt dus alleen voor als super- of als co-infectie bij

anti-HCV

HCV-RNA

infectie met HBV. Het delta-antigeen is het kerneiwit van HDV. Bepaling van het deltaantigeen als merker voor HDV-infectie is minder betrouwbaar. De diagnostiek van HDVinfectie berust op de detectie van antistoffen tegen het delta antigeen en op detectie van
HDV-RNA met PCR. Na eventuele klaring van HDV-infectie verdwijnen antistoffen tegen
HDV tamelijk snel. De anti-delta bepaling kan van klinische betekenis zijn omdat superinfectie van symptoomloze HBV-dragers met HDV vaak aanleiding geeft tot progressieve
of soms zelfs fulminante hepatitis.

Hepatitis veroorzaakt

Kliniek

0

door hepatitis C virus

Het met bloedtransfusie geassocieerde hepatitis C virus is ondanks intensieve research

▲

(HCV)

jarenlang voor de wetenschap verborgen gebleven. In 1989 is langs moleculair biologische

1

infectie

2

    maanden

3

4

5

6

jaren      

weg een HCV-specifieke cDNA-kloon geïsoleerd en in gist tot expressie gebracht. De eerste
anti-HCV ELISA was gebaseerd op dit eiwit. De moderne, derde generatie anti-HCV ELISA
is positief bij vrijwel alle gevallen van chronische hepatitis C. Overdracht vindt voorname-

Voor de diagnostiek van chronische of genezen HCV-infectie wordt allereerst een anti-

lijk plaats via bloed-bloed contact (gebruik van besmette naalden, tatoeage- en piercing

HCV ELISA als screeningstest gebruikt. Na eventuele bevestiging van specifieke antistof-

instrumentaria), zelden via perinatale transmissie en uiterst zelden via seksueel verkeer.

fen door middel van HCV-immunoblot wordt een HCV-PCR uitgevoerd op EDTA-bloed.

De laatste jaren ziet men echter frequent seksuele overdracht van HCV bij HIV-geïnfec-

Een positieve PCR bevestigt aanwezigheid van HCV-infectie; een negatieve PCR past bij

teerde mannen die seks hebben met mannen.

geklaarde HCV-infectie, of bij een fout-positieve anti-HCV-test. Het onderscheid tussen

HCV-infectie leidt op de lange duur in meer dan 50% van de gevallen tot chronische

genezen HCV-infectie en fout-positieve anti-HCV-test is klinisch niet relevant.

hepatitis, eventueel gevolgd door cirrose en levercelcarcinoom. Slechts 20-30% van de
HCV-infecties genezen spontaan.

Behandeling van de chronische hepatitis C met op interferon gebaseerde geneesmiddelenprotocollen is de recente jaren sterk verbeterd. Behandeling met een combinatie van
peginterferon/ribavirine resulteert in circa 50% van de patiënten met HCV-genotype 1,

Diagnostiek bij hepatitis C

4, 5 of 6 in genezing, ook wel aanhoudende virale respons genoemd. Voor genotype 1

In figuur 3 zien wij het beloop van de serummerkers bij een acute hepatitis C infectie. Bij

kan deze respons worden verhoogd naar 75% door de interferon/ribavirine te combine-

het uitbreken van de symptomen zijn veelal nog geen anti-HCV antistoffen aantoonbaar

ren met een HCV-proteaseremmer. Voor patiënten met genotype 2 en 3 worden met de

en kan de infectie alleen door middel van een HCV-RNA-bepaling worden aangetoond.

combinatietherapie peginterferon/ribavirine succespercentages van 80-90% gepubli-

Na infectie met HCV verschijnt HCV-RNA gemiddeld twee maanden eerder dan de

ceerd.

antistoffen tegen HCV. Dit is van belang voor het beleid bij prikaccidenten: monitoring
van een getroffene moet primair geschieden met HCV-PCR. De grote meerderheid van
recente (‘acute’) HCV-infecties verloopt overigens asymptomatisch. Antistoffen tegen
HCV verschijnen na 3 tot 27 weken na infectie.

Voor het instellen of vervolgen van deze antivirale therapie zijn de volgende bepalingen
beschikbaar:
. genotypering van HCV
. kwantitatieve bepaling van HCV-RNA met PCR met een grote sensitiviteit, bereik:
15 - 7x108 IU/ml (1 IU/ml = 5,1 kopieën/ml).
Voor de start van antivirale therapie is het nodig om de hoeveelheid HCV-RNA in het
plasma te meten met behulp van de kwantitatieve HCV-RNA bepaling, en tevens het
HCV-genotype te bepalen.
Het succes van antivirale behandeling met interferon/ribavirine is geringer bij personen
die een hoge HCV-RNA ‘load’ van HCV-genotype 1 of 4 in het plasma hebben. De voortzetting van de behandeling is alleen zinvol als gedurende therapie een sterke afname van
de hoeveelheid HCV-RNA in plasma wordt gemeten.
Nieuwe diagnostische protocollen voor het vervolgen van therapie meten eveneens
de reductie van het HCV-RNA-niveau met een kwantitatieve PCR-test na start van de
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therapie. Een snelle daling gedurende de eerste weken van behandeling is een voorspeller

In veel gevallen echter berust een incompleet antistofpatroon in de immunoblot op een

voor succesvolle behandeling, en leidt in sommige gevallen tot een verkort behandel-

persisterende aspecifieke reactie die niet bevestigd wordt in aanvullend onderzoek.

protocol. Een behandeling wordt als succesvol beschouwd zodra 24 weken na het stoppen

Bij dubieuze HIV-serologie staan de volgende wegen open om aanwezigheid van HIV

van de therapie geen HCV-RNA aangetoond kan worden in plasma met behulp van een
PCR-test met maximale gevoeligheid.

definitief te bevestigen of uit te sluiten:
. herhaling van de bevestigingsserologie na drie maanden
. bij verdenking op recente infectie met HIV-1: detectie van HIV-1 RNA in het plasma.
In ons laboratorium wordt voor de detectie van HIV-RNA gebruik gemaakt van een real

Hepatitis veroorzaakt

Kliniek

door het hepatitis E

Tot voor kort werd hepatitis E in het Westen vooral gezien als importziekte bij reizigers

virus (HEV)

die terugkeren uit tropische gebieden. Inmiddels is vastgesteld dat HEV-infectie ook zeer

Bij baby’s van HIV-geïnfecteerde moeders dient de mogelijke besmetting te worden

frequent voorkomt in het Westen, als niet-geïmporteerde zoönose. Endemische hepatitis

gecontroleerd met behulp van een HIV-RNA-test na 1 en 3 maanden. Gezien de geo-

E betreft HEV genotype 3, hetzelfde type dat frequent voorkomt bij Nederlandse varkens-

grafische achtergrond van een gedeelte van de HIV-geïnfecteerde moeders zal men

bedrijven. Bij HEV-geïnfecteerde varkens blijkt het vlees vaak HEV-RNA te bevatten.

bedacht moeten zijn op HIV-infecties met afwijkende genotypen, waarvoor de bestaande

Of varkens inderdaad de bron vormen van endemische hepatitis E is nog niet vastgesteld.

tests minder gevoelig kunnen zijn.

time PCR met een bereik van 34 - 2x107 IU/ml (1 IU/ml = 0,6 kopieën/ml).

Klinisch is hepatitis E niet te onderscheiden van hepatitis A. Infectie met HEV genotype 3
verloopt vaak subklinisch, de reizigersvariant (genotype 1) lijkt vaker fulminante hepatitis

Detectie van HIV in een vroeg of latent stadium van infectie

te veroorzaken. De incubatietijd bedraagt meestal 6-7 weken.

Men moet zich bij de mogelijkheid van zeer vroege HIV-infectie realiseren dat de gebruikte

Bij immuungecompromiteerde patiënten (in het bijzonder na orgaantransplantatie) kan

screeningstesten, tegenwoordig een combinatie van anti-HIV en HIV-p24 antigeen

HEV-infectie een chronisch verloop hebben. Bij zwangeren is hepatitis E in 20 - 30% van

detectie, iets gevoeliger zijn dan de voor confirmatie bedoelde immunoblot en Western

de gevallen letaal.

blot. De periode die verstrijkt tussen het moment van infectie en anti-HIV-positiviteit in
de screeningstest (de serologische window-periode), blijkt veelal 3-8 weken in beslag te
nemen. Vlak voor het verschijnen van anti-HIV antistoffen is in de regel een passagère

Diagnostiek bij hepatitis E

HIV-antigenemie aantoonbaar (zie figuur 4), vaak gepaard gaand met een griepachtig

Recente HEV-infectie kan worden aangetoond middels een sterk positieve IgG anti-

beeld. Bepaling van HIV-RNA is zinvol om HIV-infectie in een vroeg stadium aan het licht

HEV EIA-uitslag en aanwezigheid van IgM anti-HEV. Aspecifieke reacties zijn mogelijk,

te brengen.

daarnaast is de IgM-respons soms kortdurend en relatief zwak waardoor acute infecties
moeilijk te onderscheiden kunnen zijn van doorgemaakte infecties. Bepaling van HEV-

Klinisch beloop en behandeling bij HIV-infecties

RNA kan hierbij uitsluitsel geven; hiertoe is een HEV-PCR beschikbaar in ons laboratorium.

Individuen die met HIV-1 zijn geïnfecteerd komen op een gegeven moment in aanmerking

Voor bevestiging van (zwak)positieve EIA-resultaten kan tevens een immunoblot worden

voor antivirale therapie. Een onmisbare merker bij het vervolgen van antivirale therapie is

uitgevoerd.

de mate van HIV-viremie (virale ‘load’) met behulp van een kwantitatieve nucleïnezuur-

Bij patiënten met immuunsuppressie of chemotherapie is de antistof respons tegen HEV

amplificatietest.

niet betrouwbaar. Bij verdenking op hepatitis E dient de HEV-RNA test ingezet te worden.
Bij het gebruik van nucleïnezuuramplificatietesten is er geen garantie dat ook alle ‘exotische’
varianten van HIV-1 worden gedetecteerd. De tests zijn echter de laatste jaren sterk
HIV/AIDS

Kliniek

verbeterd, zodat alle gangbare varianten van HIV-1 kunnen worden aangetoond. Deze

lnfectie met humaan immunodeficiëntie virus (HIV) leidt onbehandeld na een sterk

testen zullen niet systematisch HIV-2 varianten aantonen.

variërende incubatietijd in de meeste gevallen tot AIDS. In veel gevallen is kort na infectie
tijdelijk sprake van een griepachtig beeld. Overdracht van HIV geschiedt voornamelijk
door onbeschermd seksueel contact of bloed-bloed contact.

Diagnostiek bij HIV-infectie
De diagnostiek bij HIV-infectie berust in eerste instantie op de detectie van anti-HIV antistoffen in het serum. Hiervoor wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een combinatie
ELISA, waarmee naast antistoffen tegen de bekende varianten van HIV ook het HIV-p24
antigeen aangetoond wordt. Indien de uitslag van de ELISA positief is dient het resultaat
te worden bevestigd met een anti-HIV immunoblot. Een incompleet patroon in de
immunoblot kan duiden op een vroeg stadium van HIV-infectie en dient geconfirmeerd
te worden met een HIV-RNA-test.
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Figuur 4: Verloop van merkers bij HIV-infectie

HTLV-2 infectie lijkt nauwelijks tot ziekte te leiden. Enkele dragers vertonen HAM-achtige
neurologische afwijkingen.

symptomen

symptomen AIDS

Diagnostiek bij HTLV-1 en HTLV-2 infectie
Voor het vaststellen van HTLV-1 infectie zijn wij in eerste instantie aangewezen op
gecombineerde detectie van anti-HTLV-1 en HTLV-2 antistoffen in serum met een ELISA.

HIV-RNA

lndien de ELISA bij herhaling positief uitvalt, vindt de bevestiging van de antistofreactie
plaats met behulp van immunoblot. In een vroeg stadium van HTLV-1 infectie verschijnen
eerst anti-core en anti-envelop antistoffen. Later kunnen soms ook antistoffen tegen

anti-HIV

regulatoire eiwitten aangetoond worden.

HIV-RNA
HIV-Ag

Onderscheid tussen HTLV-1 en HTLV-2 infectie
HIV-DNA in PMBCs

Omdat HTLV-1 en HTLV-2 genomisch voor ongeveer 50% identiek zijn en antistoffen
tegen beide virussen in hoge mate kruisreageren, is het soms niet eenvoudig om met
behulp van serologie onderscheid te maken tussen ‘aspecifieke reactie’, HTLV-1 of HTLV-2

HIV-Ag

infectie. Met behulp van de recente versies van HTLV recombinant immunoblots is dit
0

1

▲                                   maanden

2

3

infectie

onderscheid echter met grote betrouwbaarheid te maken.

jaren      
Infectie met
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Cytomegalovirus CMV

Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking heeft infectie met CMV doorgemaakt.

Na aanvang van antivirale therapie is in de meeste HIV-geïnfecteerden een sterke daling

Transmissie geschiedt van mens naar mens door direct contact of via speeksel of urine.

van de hoeveelheid virus te zien en een sterke stijging van het aantal CD4-positieve

Het virus kan daarnaast congenitaal, via seksueel contact, door middel van bloedcompo-

T-cellen. In sommige HIV-geïnfecteerden zien we echter, ondanks voortzetting van de

nenten en transplantaten worden overgebracht. Bij gezonde personen verloopt infectie

therapie, op een bepaald moment toch een stijging van de virale ‘load’ in plasma, al dan

met CMV meestal asymptomatisch, soms ontstaat een mononucleosis-achtig ziektebeeld.

niet gevolgd door een daling van het aantal CD4-positieve T-cellen. In deze HIV-geïnfec-

Zoals alle herpes virussen blijft ook CMV na primaire infectie levenslang in latente vorm

teerden kan geneesmiddelenresistentie van het virus zijn opgetreden.

aanwezig. Onder bepaalde omstandigheden (zwangerschap, immuunsuppressie) kan
reactivatie van het virus plaatsvinden.

Detectie van HIV type-2

Bij premature zuigelingen kan CMV-infectie, bijvoorbeeld via bloedtransfusie, ernstige

Behalve met HIV-1 is AIDS geassocieerd met infectie door het verwante HIV-2. HIV-2

CMV-ziekte veroorzaken. Bij immuungesupprimeerden (AIDS, transplantatie, chemo-

infecties vindt men voornamelijk in West-Afrika. In Nederland treft men HIV-2 infectie

therapie) kan ook endogene reactivatie ernstige CMV-ziekte veroorzaken (bijvoorbeeld:

vooral aan in de Kaap Verdiaanse gemeenschap. Antistoffen tegen HIV-1 en HIV-2 vertonen

CMV-pneumonie). Bij een zwangere kunnen primaire CMV-infectie en endogene CMV-

kruisreacties in serologische tests. Typering van de HIV-infectie bij personen met een

reactivatie aangeboren afwijkingen bij de vrucht veroorzaken.

positieve anti-HIV ELISA geschiedt met behulp van een immunoblot specifiek voor HIV-1
en HIV-2 of door vergelijking van de antistofpatronen in de klassieke HIV-1- en HIV-2
Western blot. Met name in het envelop-gen van HIV bestaat slechts geringe homologie

Diagnostiek bij CMV-infectie

tussen HIV-1 en HIV-2 isolaten.

Bij mononucleosis, lymfadenopathie en hepatitis kan bepaling van IgG- en IgM-antistoffen

Men dient er rekening mee te houden dat een negatieve uitslag van een HIV-1 RNA PCR-

tegen CMV nuttig zijn. Detectie van anti-CMV geschiedt in de regel met behulp van

test niet uitsluit dat een persoon met HIV-2 is besmet.

ELISA’s. Aanwezigheid van IgM-anti-CMV wijst op een primaire CMV-infectie, maar kan
ook bij een recidief van de infectie optreden. Omdat aspecifieke reacties in de IgManti-CMV test niet zijn uit te sluiten, is het zinvol om de serologie te vervolgen. Indien

Infectie met humaan

Kliniek

2-3 weken later IgG anti-CMV seroconversie optreedt of een meer dan viervoudige IgG

T-lymfotroop virus

HTLV type-1 is endemisch in het Caribisch gebied, Afrika en in het zuiden van Japan.

anti-CMV titerstijging wordt waargenomen, is dit een extra aanwijzing voor recente

(HTLV)

In Nederland worden infecties met HTLV-1 voornamelijk aangetroffen bij mensen uit

CMV-infectie. De IgG anti-CMV titer wordt door Sanquin Diagnostiek steeds uitgedrukt

Suriname, de Nederlandse Antillen en soms ook bij intraveneuze-druggebruikers. Het

in Paul Ehrlich eenheden per ml.

virus kan neurologische afwijkingen veroorzaken (‘HTLV-associated myelopathy’/HAM, of
‘Tropische Spastische Paraparese’/TSP). Infectie met HTLV-1 kan op latere leeftijd leiden
tot een bepaalde vorm van leukemie, genaamd ‘adult T-cell’ leukemie (zie hoofdstuk 13).
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Infectie met
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zakelijk. Als de VDRL-titer na behandeling niet afneemt of weer hoger wordt, kan er

Epstein-Barr virus

Epstein-Barr virus (EBV) is evenals CMV een herpesvirus. EBV wordt voornamelijk via

sprake zijn van inadequate behandeling of re-infectie.

(EBV)

speekselcontact overgebracht en kan dan mononucleosis infectiosa of de ziekte van
Pfeiffer veroorzaken. Infectie met EBV speelt een rol bij het ontstaan van Burkitt

Tenslotte dient vermeld te worden dat bij interpretatie van de testresultaten er steeds

lymfoom, naso-farynxcarcinoom en bij het ontstaan van maligne lymfomen bij immuun-

rekening mee gehouden moet worden, dat positieve reacties in de treponemale tests

gesupprimeerden.

ook veroorzaakt kunnen worden door niet-venerische treponematosen, zoals framboesia,
endemische syfilis en pinta. Dit probleem speelt een rol bij personen afkomstig uit
tropische gebieden.

Diagnostiek bij EBV-infectie

Door de antigene verwantschap van Treponema pallidum en Borrelia burgdorferi (de verwerker

Bij ongeveer 70% van de patiënten met de ziekte van Pfeiffer zijn heterofiele antistoffen

van de ziekte van Lyme) komt kruisreactie in de hierbij betrokken tests frequent voor.

(Paul-Bunnell reactie) aantoonbaar. Bij 10-15% van de volwassenen en bij de meeste
kinderen met mononucleosis infectiosa is echter de Paul-Bunnell reactie negatief. Bovendien is de Paul-Bunnell reactie in circa 2-3% van de gevallen aspecifiek positief. Voor een

Infectie met

Kliniek

adequate diagnose van de ziekte van Pfeiffer is specifieke detectie van antistoffen tegen

Parvovirus B19

Op kinderleeftijd is infectie met parvovirus-B19 de oorzaak van de ‘vijfde ziekte’, oftewel

EBV daarom meer betrouwbaar.

erythema infectiosum. Het betreft een meestal milde ziekte, waarbij in de klassieke vorm

De serologische diagnose van een primaire EBV-infectie berust voornamelijk op de detectie

het exantheem vooral op de wangen van het kind optreedt (‘slapped cheeks’). Ook

van IgM-antistoffen tegen het viraal capside-antigeen (IgM-anti-VCA) met behulp van

op volwassen leeftijd is infectie met parvovirus-B19 verre van zeldzaam, maar infectie

een ELISA of immunofluorescentie. Als IgG-anti-VCA aanwezig is en IgM-anti-VCA niet

verloopt dan meestal asymptomatisch. Vooral bij jonge vrouwen kan parvovirus-infectie

meer aantoonbaar is, wijst afwezigheid van IgG-anti-EBNA antistoffen alsnog op recente

echter langdurige arthralgie of artritis veroorzaken; vaak zonder exantheem.

infectie (EBNA = Epstein Barr nucleair antigeen). Het vervolgens verschijnen van deze
antistoffen bevestigt de recente EBV-infectie definitief.

Bij speciale patiëntengroepen is parvovirus-infectie als volgt relevant. Bij patiënten met
sikkelcelziekte kan infectie met parvovirus een ‘transient aplastic crisis’ (TAC) luxeren.
Bij personen met immunosuppressie kan bijkomende parvovirus-infectie chronische,

Syfilis

Kliniek

transfusie-afhankelijke anemie veroorzaken. Bij een dergelijk geval kan de voortgaande

Syfilis is een door Treponema pallidum veroorzaakte geslachtsziekte. In het primaire stadium

parvovirusreplicatie vaak succesvol onderdrukt worden door maandelijkse toediening van

is er een pijnloze zweer die spontaan geneest. Zonder behandeling treedt vervolgens

intraveneus immunoglobuline, waardoor de eigen aanmaak van rode bloedcellen weer

bacteriemie op, leidend tot het secundaire stadium met exantheem. Na het secundaire

op gang kan komen.

stadium volgt een latente fase die kan overgaan in tertiaire syfilis, met beschadiging van
organen, bloedvaten of het zenuwstelsel (neurolues).
Diagnostiek bij infectie met Parvovirus B19
Na infectie met parvovirus B19 treedt een klassieke IgM- en IgG-respons op, die met
Diagnostiek bij syfilis

ELISAs aangetoond kan worden. Bij verdenking op chronische parvovirusinfectie en bij

De diagnose van syfilis berust op de resultaten van anamnese, klinisch onderzoek en

immuungesupprimeerden is parvovirus serologie minder of niet betrouwbaar en moet

laboratoriumonderzoek. Bij het laboratoriumonderzoek speelt naast het aantonen van

PCR op parvovirus-DNA overwogen worden.

Treponema pallidum in laesies de detectie van antistoffen in het serum een belangrijke rol.
De serologische diagnostiek bij vroege syfilis berust op specifieke detectie van antitreponemale antistoffen met behulp van een ELISA. In een vroeg stadium van primaire
syfilis kan de ELISA nog negatief zijn. Bij een positieve ELISA-reactie vindt ter bevestiging
de syfilis immunoblot plaats en wordt tevens de ‘Venereal Disease Research Laboratory’
(VDRL)-bepaling verricht. Na afdoende behandeling wordt de VDRL-test weer negatief.
De syfilis ELISA en immunoblot blijven in de regel levenslang positief.
De VDRL-reactie is een agglutinatietest waarmee antistoffen tegen cardiolipine bij een
actieve syfilis infectie aangetoond worden. Wanneer de ELISA-uitslag door de immunoblot bevestigd wordt en de VDRL-reactie positief is, is er meestal sprake van een actieve
syfilisinfectie die behandeling behoeft. Indien de VDRL-reactie negatief is, terwijl de ELISA
en de immunoblot beide positief zijn, kan er sprake zijn van een acute infectie in een
vroeg stadium, doch vaak blijken de antistoffen afkomstig te zijn van een reeds langer
bestaande of behandelde syfilis. Wanneer de ELISA-reactie niet door de immunoblot
bevestigd kan worden, is vervolgonderzoek ter uitsluiting van een syfilisinfectie nood-
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Proliferatieve bloedziekten

Immunofenotypering
Bij een maligne bloedziekte is er sprake van een woekering van een celkloon (afkomstig
uit één cel), die in een bepaald ontwikkelingsstadium is blijven steken. De maligne cellen
blijven veelal de eigenschappen behouden van de cellijn waaruit deze zijn ontstaan.
De differentiatieschema’s, waarin de fenotypen van de cellen in verschillende ontwikkelingsstadia zijn opgenomen (zie tabel 1), kunnen derhalve gebruikt worden om de
aard en de mate van differentiatie van de maligne cel te bepalen. Men gebruikt hiervoor
panels van monoklonale antistoffen die gericht zijn tegen goed gedefinieerde structuren
op de membraan of in het cytoplasma van hematologische cellen. Deze merkers zijn in
de tabel aangegeven in de CD- (‘cluster designated’) nomenclatuur. De antigene opmaak
van een maligne cel kan soms enigszins verschillen van zijn normale tegenhanger, vooral
wat betreft de combinatie van verschillende merkers en de mate van expressie van die
merkers. Op basis van deze verschillen, die voor iedere patiënt apart moeten worden
bepaald, kan het zogenaamde leukemie-geassocieerde fenotype worden bepaald.

RNA/DNA-analyse
Een andere mogelijkheid bij de diagnostiek van proliferatieve bloedziekten is de toepassing van moleculair-biologische technieken. De tumorspecifieke genetische veranderingen
waar deze diagnostiek op gericht is zijn:
a antigeenreceptorherschikkingen
b specifieke chromosoomtranslocaties of -deleties
c mutatieanalyse.
a Antigeenreceptorherschikkingen
B- en T-cellen hebben unieke herschikkingen van de genen die coderen voor het
immunoglobulinemolecuul, respectievelijk de T-celreceptor. Ook bestaat er een
hiërarchische volgorde waarin de verschillende genen herschikken, die parallel loopt
aan de ontwikkeling van lymfoïde voorlopercellen tot rijpe B- of T-cellen (zie tabel 1).
Aangezien lymfoproliferatieve maligniteiten meestal monoklonaal zijn, zullen alle maligne
cellen de Ig- of TCR-genen op dezelfde wijze herschikt hebben. DNA-onderzoek is met
name geïndiceerd bij die vraagstellingen waarbij het cytomorfologische en immunologische
onderzoek geen uitkomst biedt. De unieke antigeenreceptorherschikkingen kunnen ook
gebruikt worden voor het ontwikkelen van patiënt-specifieke PCRs. Met deze PCRs kan
minimale residuele ziekte (MRD) worden aangetoond.
b Specifieke chromosoomtranslocaties of -deleties
Door uitwisseling van genetisch materiaal tussen chromosomen (‘translocatie’) kunnen
twee genen die afkomstig zijn van verschillende chromosomen vlak naast elkaar komen
te liggen op het ‘nieuwe’ chromosoom. De twee genen coderen nu samen voor een
nieuw zogenaamd ‘fusie-eiwit’, dat is samengesteld uit delen van beide oorspronkelijke
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Tabel 1: B- en T-cel differentiatieschema

genproducten. Het bekendste voorbeeld hiervan is het Philadelphia-chromosoom. Een
chromosomale afwijking kan ook tot gevolg hebben dat een oncogen geactiveerd wordt.
Zo wordt bijvoorbeeld bij het Burkitt-lymfoom door de translocatie het myc-oncogen

Pro-B
pre-pre-B
pre-B
early-B		
Intermediate-B Mature-B
Plasmacytoid		 Plasmacel
						
Burkitt-NHL
NHL		 NHL		
NHL
Null-ALL
Common-ALL
Pre-B-ALL				CLL			
HCL			Immunocytoom M.Kahler
CD79a
TdT

CD79a
u

CD22

CD79a

TdT
     
u

TdT  u
      

CD22

CD22

Ig
      u

      u

       u

van chromosoom 8 geactiveerd, doordat het onder controle komt van het Ig-locus op
chromosoom 14. Deze chromosomale afwijkingen zijn met de ‘polymerase chain reaction’
(PCR) aan te tonen. Met een kwantitatieve PCR kan zeer nauwkeurig en gevoelig (tot

Ig

0,001%) het percentage maligne cellen worden bepaald. Bij veel leukemieën komen
ook deleties van (delen van) chromosomen voor, waarbij vooral het verlies van tumor-

      u

suppressorgenen betrokken is bij het maligne proces. Voor het aantonen van deze
deleties maken we gebruik van de MLPA-techniek.

CD19		CD19		CD19		CD19		CD19			CD19		CD19			CD38
HLA-DR		HLA-DR		HLA-DR		
HLA-DR		HLA-DR			HLA-DR		HLA-DR			CD138
CD24		CD24		CD24		CD24		CD24			CD24		CD24			(CD10)
CD34		(CD34)		CD10		CD20		CD20			CD20		CD20			(CD56)
			CD10		(CD20)		CD22		CD22			CD22		CD22
					(CD22)		Smlg-CD79a
Smlg(zwak)		 Smlg(sterk)		 Smlg
										CD5			(CD5)
										CD37			(CD11c)
Genrearrangement										CD37
zware keten ()
G/R		R		R		R			R			R			R				R
lichte keten (K/)
G		G/R		G/R		R			R			R			R				R

c Mutatieanalyse
Door een mutatie in een gen kan het gen geactiveerd of juist geremd worden. Een
bekend voorbeeld hiervan zijn de mutaties in het JAK2-gen bij polycythemia vera. Deze
mutaties kunnen we aantonen met behulp van een PCR, eventueel gevolgd door het
sequencen van het PCR-product.

Korte beschrijving

Immunofenotypering

van de technieken

Cellen geïsoleerd uit bloed, beenmerg, liquor, pleuravocht, huidbiopt, lymfeklier- of
tumorbiopt/punctaat worden getest op de expressie van differentiatie-antigenen met
behulp van een panel van monoklonale antistoffen.

Prothymocyte
Immature
Common			 Mature			
		
Thymocyte
Thymocyte			 Thymocyte		
				
LL				 LL			
T-ALL
T-ALL
T-ALL			 T-ALL			
											
CD3
TdT

u

CD3

CD3

TdT
     
u

TdT
      

Mature T				
Activated T
Helper		 Suppressor		
Helper Suppressor
NHL			 NHL			
NHL
NHL
CTCL		 T-LGL			
ATLL
T-CLL		 T-CLL			
T-CLL

Afhankelijk van de vraagstelling op het aanvraagformulier worden de cellen getypeerd
met een bepaald panel van antistoffen.
Bij de samenstelling van deze panels wordt uitgegaan van de richtlijnen die door de
SKML zijn opgesteld (zie ook de website van de Nederlandse Vereniging voor Cytometrie:
www.cytometrie.nl/richtlijnen.php).
De reactiviteit van de antistoffen met de cellen wordt zichtbaar gemaakt met fluoro-

u

(TdT)     

u

      

u

      

chromen. Naast deze typering wordt het materiaal indien geïndiceerd ook cytomorfologisch bekeken. Het percentage cellen dat fluoresceert en de intensiteit van die
fluorescentie worden standaard met behulp van een flowcytometer bepaald. Hierbij
wordt van een groot aantal cellen (tot 100.000) de fluorescentie zeer nauwkeurig

CD7		CD7		CD7			 CD7
CD7		 CD7
CD7			
CD7
CD7
(CD2)		CD2		CD2			 CD2
CD2		 CD2
CD2			
CD2
CD2
			CD5		
CD5			
CD5 óf CD5		
CD5 óf CD5			 CD5 óf CD5
					CD1			CD4
CD8		CD4
CD8			
CD4
CD8
					(CD10)			 TCR
TCR		TCR		TCR			
TCR
TCR
					CD4			 CD3
CD3		CD3
CD3			
CD3
CD3
					CD8									 (CD16)			
HLA-DR HLA-DR
Genrearrangement														
CD25 CD25
Gamma ()
G/R		
G/R		
R			
R					
R				
R			
Beta ()
G		
G/R		
R			
R					
R				
R
Alpha ()
G		
G		
G/R			
R					
R				
R
Legenda: B- en T-cel differentiatieschema in relatie tot lymfoproliferatieve maligniteiten. In de cellen is weergegeven de cytoplasmatische expressie, ónder de cellen de membraanexpressie. Vet
zijn weergegeven de voor het betreffende stadium karakteristieke
antigenen.
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Gebruikte afkortingen: G = germline (kiemlijn configuratie),
R = rearranged (herschikt), ALL = acute lymfatische leukemie,
NHL = non-Hodgkin lymfoom, CLL = chronische lymfatische leukemie,
HCL = hairy cel leukemie, LL = lymfoblastair lymfoom,
CTCL = cutane T-cel lymfoom, ATLL = adult (volwassen) T-cel leukemie,
TCR = T-cel receptor, SmIg = surface membrane immunoglobuline,
LGL = large granular lymphocyte leukemia.

gekwantificeerd. Met dit apparaat is het ook mogelijk om verschillende celpopulaties te
selecteren en het fluorescentiepatroon van zo’n populatie apart te bepalen. Door gebruik
te maken van vier tot acht verschillende fluorochromen is het bovendien mogelijk om
combinaties van antigenen op dezelfde cel aan te tonen. Voor de bepaling van het
absolute aantal cellen, zoals bijvoorbeeld CD34-positieve cellen, maken we gebruik van
de zogenaamde single platformmethode. Door het toevoegen van een bekende hoeveelheid telbollen kan tegelijkertijd de subset worden herkend en het absolute aantal cellen
worden bepaald.

DNA/RNA analyse
Afhankelijk van de vraagstelling wordt DNA of RNA uit het patiëntenmateriaal geïsoleerd.
Voor het onderzoek naar Ig- en TCR-genherschikkingen voldoet DNA. Belangrijk hierbij
is dat het materiaal bij voorkeur niet met heparine ontstold is, omdat heparine storend
werkt tijdens de DNA-isolatie. Ook voor een aantal chromosomale translocaties waarbij
het breukpunt (bijna) altijd binnen een goed gedefinieerde regio optreedt, is DNAisolatie voldoende (bijvoorbeeld bij de t(14;18) translocatie bij folliculaire lymfomen).
De RNA-isolatie wordt vooral toegepast bij chromosomale translocaties die leiden tot
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de vorming van een fusie-eiwit en waarbij het breukpunt over een grotere regio van het
chromosoom kan optreden, of bij mutaties ergens in het coderende deel van het gen.

Kliniek en diagnostiek

Acute leukemieën
Bij de diagnostiek van acute leukemieën kan de immunofenotypering een bijdrage
leveren aan de differentiële diagnose tussen acute lymfatische en acute niet-lymfatische

Een veranderde DNA-configuratie kan worden aangetoond met behulp van een Southern

(myeloïde) leukemie, door de aan- of afwezigheid aan te tonen van specifieke lymfatische

blot analyse op genomisch DNA of een ‘polymerase chain reaction’ (PCR) op genomisch

en myeloïde merkers. Daarnaast kunnen op basis van het fenotype de leukemieën verder

DNA of cDNA. (cDNA is DNA dat gesynthetiseerd is uit het geïsoleerde RNA met behulp

worden ingedeeld. Het leukemie-geassocieerde fenotype kan gebruikt worden voor

van ‘reverse transcriptase’). In het laatste geval spreekt men van een RT-PCR.

het detecteren van kleine hoeveelheden leukemie cellen (minimale residuele ziekte of

Met de PCR-techniek is het mogelijk om tumorspecifieke DNA/cDNA-sequenties te

MRD). De aanwezigheid van een specifieke translocatie of mutatie kan met behulp van

amplificeren. Er worden oligonucleotiden (‘primers’) gesynthetiseerd die de veranderde

PCR en indien nodig een sequentieanalyse worden vastgesteld. Bij de patiënten met een

DNA-sequentie flankeren. Wanneer bij chromosoomtranslocaties de breukpunten in

translocatie of een antigeenreceptorherschikking kan de respons op therapie nauwkeurig

verschillende gebieden liggen, worden meerdere primer combinaties gebruikt. Met

vervolgd worden met een kwantitatieve PCR. In steeds meer behandelprotocollen wordt

behulp van het hittebestendige Taq-polymerase wordt de tussenliggende DNA-sequentie

de behandeling gestuurd door de MRD-resultaten. Bijvoorbeeld kinderen met een acute

geamplificeerd. Een PCR-product kan op verschillende manieren worden geanalyseerd.

lymfatische leukemie met een slechte respons op therapie, die op basis van andere para-

Bij sommige herschikkingen worden de PCR-producten op grootte gescheiden door

meters als low/standard-risk patiënten waren ingedeeld, krijgen alsnog een behandeling

middel van capillaire elektroforese (Genescan) of door gelelektroforese. Een afwijkende

volgens het high-risk protocol. Voor goede responders geldt het omgekeerde.

grootte (bijvoorbeeld bij flt3-ITD) of het aanwezig zijn van een klonale herschikking

Het is ook mogelijk om leukemieën onder te verdelen op grond van verschillende

wordt dan gebruikt om de aberratie aan te tonen. Meestal gebruiken we de ‘real

expressieprofielen, zoals bepaald met behulp van microarray studies. Uit toekomstig

time’ PCR gebaseerd op Taqman technologie, omdat dan zowel de specificiteit van het

onderzoek zal moeten blijken in hoeverre dergelijke profielen het genetisch onderzoek,

product kan worden aangetoond en tevens de aberrante sequentie kan worden

waarbij naar slechts een beperkt aantal genetische veranderingen wordt gekeken, en de

gekwantificeerd. De aanwezigheid van het specifieke PCR-product wordt dan aan-

MRD-stratificatie zullen vervangen. Vooralsnog is het bepalen van een expressieprofiel

getoond met behulp van een zogenaamde Taqman-probe. Deze probe is gelabeld

nog niet opgenomen in de diagnostiek.

met twee fluorochromen. Aan de 5’-kant is er een zogenaamd reporter-fluorochroom,
dat ‘uitgedoofd’ (gequencht) wordt door het quenching-fluorochroom aan de 3’-kant.

Acute Lymfatische Leukemie (ALL)

De probe hybridiseert met het PCR-product. Tijdens de polymerasereactie komt het

De ALL kan onderverdeeld worden in T-ALL en precursor B-ALL. De T-ALL zijn altijd

Taq-polymerase dan als het ware deze probe tegen en door de exonuclease activiteit van

positief voor TdT en (cy)CD3, en meestal ook voor CD2 en CD7; een subgroep ook voor

het gebruikte Taq-polymerase komt het reporter-fluorochroom-gelabelde nucleotide vrij

CD1. De precursor B-ALL zijn altijd positief voor TdT, cyCD79, CD19 en meestal ook voor

in de oplossing en zal niet meer uitgedoofd worden. Wanneer deze PCR-reactie plaats

CD22 en HLA-DR.

vindt in een apparaat dat een continue registratie kan doen van dit fluorescerende sig-

De meest frequente vorm van ALL is het type precursor B-ALL, gekenmerkt door de

naal, kan de vorming van PCR-producten in de tijd gevolgd worden (‘real-time’ PCR).

expressie van CD10, de common-ALL. Common-ALL heeft een hoge incidentie op de

Op basis van deze kinetiek kan met behulp van een ijklijn zeer nauwkeurig de hoeveel-

kinderleeftijd (2-6 jaar). Wanneer behalve CD10-expressie in de cellen de zware keten van

heid tumor (c)DNA berekend worden (kwantitatieve PCR).

het immunoglobuline (µ-keten) aantoonbaar is, spreekt men van pre-B-ALL. De pro-B-ALL

Bij puntmutaties gebruiken we dezelfde techniek, maar dan is een van de primers op zijn

(geen CD10, wel CD19), die vooral bij zuigelingen en volwassenen voorkomt, heeft een

3’-uiteinde specifiek voor het mutant allel. Alleen wanneer de mutatie aanwezig is zal

slechte prognose. Oorspronkelijk werd de ALL-FAB L3 als een acute leukemie (ingedeeld

er een product gevormd worden, dat door de probe wordt gedetecteerd. Is de mutatie

als B-ALL) beschouwd. Bij deze maligniteit brengen de cellen monoklonaal IgM op de

niet altijd op dezelfde plek in het genoom, dan worden er primers gebruikt rondom

membraan tot expressie. Inmiddels is gebleken dat deze leukemieën als

alle gebieden waarin de mutaties kunnen optreden en wordt het hele PCR-product

geleukemiseerde Burkitt lymfomen moeten worden opgevat.

gesequenced.
Voor het aantonen van deleties of amplificaties maken we gebruik van de ‘Multiplex

Bij vrijwel alle acute lymfatische leukemieën van B-cel oorsprong is het gen coderend

Ligation-dependent Probe Amplification’ (MLPA). Bij deze techniek worden twee probes,

voor de zware keten van het Ig-molecuul herschikt. Pas wanneer ook het gen voor de

die ieder een specifieke targetsequentie bevatten, gehybridiseerd aan de te onderzoe-

lichte keten is herschikt, kan op de membraan Ig aangetoond worden.

ken DNA-sequentie. Alleen wanneer beide probes hebben gebonden kunnen ze aan

Binnen de T-cel leukemieën zijn achtereenvolgens de -, -, - en -genen herschikt.

elkaar geligeerd worden. Alleen geligeerde probes kunnen vervolgens in een PCR-reactie

Er bestaan ook zeer onrijpe T-cel leukemieën die alle TCR-genen nog in kiemlijn-

exponentieel geamplificeerd worden. De hoeveelheid PCR-product die ontstaat, hangt

configuratie hebben.

af van de hoeveelheid die er van de betreffende DNA-sequentie aanwezig was. Aan een

De meest voorkomende specifieke chromosoomtranslocaties bij de precursor B-ALL zijn

MLPA-reactie kunnen tot 45 verschillende probeparen worden toegevoegd, die allemaal

de t(12;21), t(9;22), t(4;11) en t(1;19) translocaties. De t(12;21) translocatie, leidend tot

door hetzelfde primerpaar geamplificeerd worden. Doordat de probes van lengte

het TEL/AML fusie-eiwit, wordt bij 20% van de kinder-ALL gezien en is gerelateerd aan

verschillen, kunnen de PCR-producten onderscheiden worden op basis van hun grootte

een relatief gunstige prognose. De t(9;22) translocatie, leidend tot het bcr/abl fusie-eiwit,

door middel van capillaire elektroforese. Op deze manier kunnen deleties of amplificaties

wordt bij 25% van de volwassenen met een precursor B-ALL gezien en is gerelateerd

heel nauwkeurig worden aangetoond. Met mutatiespecifieke probes kunnen bovendien

aan een uitgesproken slechte prognose. De t(4;11) translocatie, leidend tot het MLL/

ook mutaties worden bepaald.

AF4 fusie-eiwit, is bij de infant ALL (leukemie bij kinderen onder het eerste jaar) de meest
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voorkomende translocatie. Patiënten met een leukemie met deze translocatie hebben een

Met behulp van ‘whole genome sequencing’ zijn de laatste jaren veel van deze

slechte prognose.

genetische afwijkingen geïdentificeerd, in bijna alle patiënten met een AML (98%)
kunnen mutaties worden aangetoond in een groep van ongeveer 75 genen. Van

Acute Myeloïde Leukemie (AML)

sommige van deze mutaties is de prognostische relevantie inmiddels eenduidig vast-

Bij de AML kan de immunofenotypering de diagnose bevestigen. 96% van alle AML

gesteld en deze kunnen door Sanquin worden bepaald. Dit betreffen de mutaties in

reageert positief met een monoklonale antistof tegen myeloperoxidase (MPO). De

CEBPA, interne tandem duplicaties in het flt-3 gen, mutaties in NPM1 en EVI1-expressie.

subclassificatie van de AML vindt tegenwoordig in Nederland voornamelijk plaats volgens

Van deze afwijkingen is het aanwezig zijn van een dubbele CEBPA-mutatie geassocieerd

de WHO-classificatie. Hierbij wordt primair rekening gehouden met de zeven specifieke

met een zeer gunstige prognose (vergelijkbaar met de t(15;17)). De patiënten die geen

chromosomale translocaties die terugkerend bij AML-patiënten gevonden worden,

FLT3-ITD hebben in combinatie met gemuteerd NPM1 hebben ook een zeer gunstige

namelijk t(8,21)(q22;q22): RUNX1-RUNX1T1, inv 16(p13.1q22): CBFB-MYH11, t(15,17)

prognose (5-jaar survival >85%). Eenzelfde gunstige prognose hebben waarschijnlijk ook

(q22;q12): PML-RARA, t(9,11)(p22;q23): MLLT3-MLL, t(6,9) p23;q34): DEK-NUP214,

de patiënten die FLT3-ITD negatief zijn in combinatie met een gemuteerd IDH1 of IDH2.

inv3(q21q26.6): RPN1-EVI1 en t(1,22)(p12;q13): RBM15-MKL1. De groep met myelodys-

Wanneer er wel een FLT3-ITD aanwezig is, is de prognose ongunstiger, maar waarschijn-

plastische kenmerken wordt apart benoemd, alsook de groep van therapie-gerelateerde

lijk wordt deze prognose ook weer beïnvloed door het al dan niet aanwezig zijn van

leukemieën. De groep die overblijft (AML, ‘not otherwise specified’) wordt nog benoemd

andere mutaties. Een uitermate ongunstige prognose hebben de leukemieën met een

naar de mate van uitrijping, hierbij kan de immunofenotypering van nut zijn. De expressie

hoge EVI1-expressie in de blasten, en waarschijnlijk ook de leukemieën met een mutatie

van CD14 en een sterke CD11c-expressie wijzen op een AML met monocytaire

in p53, deze leukemieën zijn relatief zeldzaam (slechts in respectievelijk 5% en 1% van

kenmerken, en de expressie van glycophorine A (CD235a) en RhAG (CD241) komt alleen

de cytogenetisch normale leukemieën). Zodra er voldoende betrouwbare prognosti-

op erytroïde leukemieën voor, die ook altijd CD36 positief zijn. Voor de diagnose acute

sche gegevens beschikbaar komen over andere mutaties zullen we die aan ons pakket

megakaryocytaire leukemie is de expressie van CD41/CD61 zelfs bewijzend voor de

toevoegen.

diagnose. Ook voor de diagnose AML-minimale differentiatie is de immunologie nodig.
De cellen bij deze leukemie zijn negatief voor MPO of Sudan Black B, negatief voor alle
lymfatisch specifieke antigenen cyCD3, cyCD79a en cyCD22, maar positief voor één of

Myeloproliferatieve aandoeningen (MPN: ‘myeloproliferative neoplasms’)

meerdere myeloïde merkers zoals CD13, CD33 of CD117.

Chronische Myeloïde Leukemie (CML)/blastencrise CML

De patiënten met een AML worden op basis van hun specifieke karyotype in prognos-

De immunofenotypering levert voor de diagnostiek van deze ziekte in de chronische

tische groepen ingedeeld. Bepaalde translocaties zijn geassocieerd met een gunstige

fase weinig nieuwe gezichtspunten op. De waarde van dit onderzoek bij een blastencrise

prognose: Patiënten met een AML die gekarakteriseerd wordt door een t(15;17)(q22;q12)

is echter wel groot. In de meeste gevallen gaat het om een myeloïde blastencrise, in

translocatie (7% van alle AML, PML-RARA aantoonbaar) hebben de gunstigste prognose.

ongeveer 20% van de gevallen worden B-lymfoblasten gezien. Zelden zijn de blasten

Een leukemie met een t(15;17)(q22;q12) translocatie is herkenbaar door de promyelocy-

erytroblastair of megakaryoblastair van karakter. Wel kunnen mengvormen voorkomen.

taire uitrijping, gekenmerkt door de takkenbossen aan Auerse staven, sterk MPO-positief,

Bij bijna alle CML-patiënten kan cytogenetisch het Ph-chromosoom worden aangetoond.

CD15- en HLA-DR negatief. Er bestaat echter ook een variante vorm waarbij er morfo-

Het Ph-chromosoom is het resultaat van een reciproke translocatie t(9;22)(q34;q11).

logisch weinig granulae zijn. Beide vormen reageren op Vitamine A derivaat (ATRA)

Tijdens de vorming van het Ph-chromosoom wordt het c-abl proto-oncogen, gelegen op

therapieën. De prognose is goed, mits de initiële stollingsproblemen overwonnen

chromosoom 9, getransloceerd naar het bcr-gen op chromosoom 22. Hierdoor ontstaat

worden. MRD-positiviteit heeft een grote voorspellende waarde bij deze leukemie. Ook

er een nieuw chimeer gen, dat codeert voor het bcr/abl fusie-eiwit met een verhoogde

patiënten met een inv(16) of t(16;16)(p13q22) translocatie (10-12% van alle AML, CBFB-

tyrosinekinase activiteit. De behandeling van CML met tyrosinekinaseremmers (Imatinib,

MYH11 transcript aantoonbaar) en patiënten met een t(8;21)(q22;q22) translocatie

Glivec) is hierop gebaseerd. De translocatie kan aangetoond worden met een RT-PCR.

(5-12% van alle AML, AML1-ETO transcript aantoonbaar), hebben een relatief gunstige

Met deze techniek is ook meestal bij een schijnbaar Ph-chromosoom-negatieve CML de

prognose. Bij de inv(16) of t(16;16) translocatie is er sprake van een myelo-monocytaire

translocatie aan te tonen. Ook is onderscheid tussen het zogenaamde ALL- en CML-

uitrijping en zijn er vaak abnormale eosinofielen in het beenmerg. Bij de t(8;21) leuke-

breukpunt mogelijk. In CML is op chromosoom 22 het breukpunt bijna altijd in de ‘major

mieën is er sprake van een leukemie met myeloïde uitrijping en >15% eosinofielen in het

breakpoint cluster’ regio (M-BCR) gelokaliseerd. Dit leidt tot het abnormale fusie-eiwit

beenmerg. Een slechte prognose hebben patiënten met een t(6;9), een t(9;11) of met

p210 (b2a2 en b3a2). Zelden treedt het breukpunt op in de mu-regio (μ-BCR), en

een complex karyotype, waar heel veel verschillende afwijkingen gevonden worden. Ook

wordt het grotere fusie-eiwit p230 (e19a2) gevormd. In 90% van de patiënten met CML

patiënten met afwijkingen in 11q23 (5% van de AML), zoals herkend kan worden met

kunnen ook kleine hoeveelheden van het p190 fusie-eiwit of e1a2-transcript worden

een Southern blot met een MLL-probe, hebben een slechte prognose.

aangetoond. Dit p190 is geassocieerd met de t(9;22) translocatie in precursor B-ALL en is

Bij meer dan de helft van de AML-patiënten wordt echter geen specifieke chromosomale

het gevolg van een breukpunt in de ‘minor breakpoint cluster regio’ (m-BCR). In CML is

afwijking gevonden. Vooral voor deze groep CN (= cytogenetisch normale) patiënten is

de aanwezigheid bijna altijd het gevolg van ‘alternative splicing’, maar kan in zeer zeld-

aanvullende diagnostiek naar submicroscopische genetische veranderingen erg belang-

zame gevallen ook het gevolg zijn van een breukpunt in het m-BCR. In die gevallen lijkt

rijk. Vroeger werd deze hele groep patiënten beschouwd als patiënten met een standaard

de CML op een chronische monocytaire leukemie. Recent is gevonden dat in ongeveer

risico, maar aanvullende diagnostiek kan binnen deze groep patiënten met een relatief

een kwart van de patiënten met klinisch een CML, maar zonder bcr-abl fusie-eiwit er een

slechte of relatief gunstige prognose herkennen.

mutatie aanwezig is in SETBP1.
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Een belangrijke toepassing van de RT-PCR voor bcr/abl is dat het percentage maligne

ook patiënten met een PDGFRA-afwijking kunnen zich aanvankelijk presenteren als een

cellen bepaald kan worden, hetgeen vooral bij het vervolgen van CML-patiënten tijdens

T- of B-lymfoblastair lymfoom, en pas later een myeloproliferatie ontwikkelen. Vanwege

therapie van belang is. Ook na een allogene stamceltransplantatie is het van belang om

de therapeutische implicaties (patiënten met een PDGFR-afwijking reageren op tyrosine

de patiënt met een bcr/abl-PCR te vervolgen. PCR-negativiteit is gecorreleerd met een

kinase remmers) worden deze patiënten door de WHO gezamenlijk in één subgroep

goede overleving, en het stijgen van de ‘tumor load’ in een kwantitatieve PCR is voor-

geclassificeerd. Wanneer er sprake is van een MPN met hypereosinofilie (>1,5x109/l) met

spellend voor een recidief en kan gebruikt worden voor de timing van Donor Lymfocyten

5-20% blasten in het beenmerg zonder bcr-abl fusiegen, een inv16 of een afwijking in

Infusies. Onder imatinib-therapie kan een stijging ook een teken zijn dat er zich een

PDGFRA, PDGFRB of FGFR1 wordt de ziekte onder de MPN geclassificeerd als chronische

resistente kloon met mutaties in het abl-kinase domein heeft ontwikkeld. Bij sommige

eosinofiele leukemie, ‘not otherwise specified’.

mutaties is de gevoeligheid voor andere tyrosinekinaseremmers niet verminderd, of is er
bij een hogere dosis wel een goede gevoeligheid. Bij de T351I-mutatie is bijvoorbeeld de
gevoeligheid voor alle tyrosinekinaseremmers verdwenen. Wanneer er aanwijzingen zijn

Chronische lymfoproliferatieve aandoeningen, lymfocytose

voor resistentie kan Sanquin de eventueel aanwezige mutatie bepalen.

Lymfocytose/lymfocytopenie
Bij al deze vraagstellingen is het onderzoek in eerste instantie gericht op de samenstelling

Polycythemia vera en essentiële trombocytose

van de lymfocytenpopulatie. Als aanwijzing voor het bestaan van een monoklonale

Polycythemia vera (PV) behoort net als essentiële trombocytose (ET), myelofibrose en

B-celpopulatie wordt gebruik gemaakt van de verhouding tussen kappa- en lambda-

CML tot de heterogene groep van klonale hematopoietische stamcelaandoeningen die

positieve B-cellen. De normale waarde van de kappa/lambda-ratio in perifeer bloed is in

zich kenmerken door chronische proliferaties met een relatief normale maturatie. PV, ET

onze bepaling 0,6 - 3,0 en in beenmerg 0,8 – 2,5. Binnen de CD3-positieve T-celpopulatie

en myelofibrose worden beschouwd als mogelijke uitingen van eenzelfde ziektebeeld en

wordt de verhouding tussen T-helper (CD4-positieve) en cytotoxische T- (CD8-positieve)

het is bekend dat deze drie in elkaar kunnen overgaan. Bij deze aandoeningen is er sprake

cellen bepaald. Deze ratio ligt in perifeer bloed normaal tussen 1,0 en 4,0 en in been-

van overgevoeligheid en erytropoietine (EPO) of trombopoietine (TPO) onafhankelijke

merg tussen 0,5 en 2,4. Als deze ratio is verschoven, kan dit wijzen op de aanwezigheid

proliferatie. Bij meer dan 95% van de PV-patiënten kan een mutatie in het JAK2-gen

van een monoklonale T-celpopulatie. Een afname van CD4-positieve cellen ten opzichte

worden aangetoond, maar ook 50-60% van de patiënten met ET (trombocyten

van CD8-positieve cellen wordt echter bij veel virusinfecties (waaronder ook HIV) gezien.

>450x109/l zonder aanwijzingen voor reactieve trombocytose of een andere myelo-

Een verdere onderverdeling binnen de CD4- en CD8-populaties kan gemaakt worden

proliferatieve ziekte) of myelofibrose is positief voor de mutatie. In bijna alle gevallen is

met de CD45RA en CD45RO monoklonale antistoffen, die respectievelijk de naïeve en de

dit een V617F, maar in een klein aantal patiënten met PV zijn ook andere mutaties in het

‘memory’ T-cellen herkennen.

JAK2-gen gevonden. Deze mutaties komen altijd voor in exon 12. Door deze activerende

Het percentage NK-cellen in perifeer bloed is zeer variabel (tot 30% van de lymfocyten

mutaties worden de STATs geactiveerd, hetgeen de groeifactoronafhankelijke groei

bij normale, gezonde donoren) en neemt toe met de leeftijd. Een verhoogd percentage

verklaart.

NK-cellen kan wijzen op een NK-lymfocytose/neutropeniesyndroom (zie hieronder).

Het vinden van een JAK2-mutatie in meer dan 1% van de cellen bij patiënten met een

Bij twijfel aan het al dan niet bestaan van een monoklonale lymfocyten populatie kan pas

verhoogd Hb (>11,5 mM in mannen en >10 mM in vrouwen) en normaal aantal trombo-

een definitieve uitspraak gedaan worden na toepassing van de Southernblot analyse of

cyten is bewijzend voor de diagnose PV. Recent is er een aantal publicaties verschenen

een Genescan assay.

waarbij men grote groepen mensen zonder aanwijzingen voor PV heeft onderzocht op
het voorkomen van de mutatie. Uit deze studies blijkt dat er bij heel gevoelige bepalingen
(gevoeligheid <0,1%) incidenteel positiviteit wordt waargenomen. De JAK2-mutatie

Rijpe B-cel maligniteiten

en de verhoogde rode celmassa zijn de belangrijkste diagnostische criteria voor PV, de

I Chronische B-cel leukemieën

verlaagde EPO-spiegel en de endogene erytroïde kolonieuitgroei zijn minor criteria voor

a B-chronische lymfatische leukemie (CLL)

de diagnose.

De B-chronische lymfatische leukemie wordt gekenmerkt door een toename van het
aantal rijpe lymfocyten in bloed en beenmerg. Meestal worden IgM-, tezamen met IgD-

Mastocytose

en in enkele gevallen alleen IgD-immunoglobulinen, als membraanmerkers aangetroffen.

Een zeldzame subgroep van de MPN is de systemische mastocytose. Bij deze ziekte

Combinaties van andere immunoglobulineketens zijn zeldzaam. De concentratie van de

worden infiltraten van mestcellen in het beenmerg gezien, meestal in combinatie met

immunoglobulinen op de celmembraan is echter zeer laag bij CLL. CLL-cellen zijn positief

infiltratie in de huid. Afwijkende mestcellen zijn CD117 (cKIT), CD25 en/of CD2 positief.

voor de CD5- en CD23-merkers. De oorspronkelijke WHO-classificatie uit 2001 voor CLL

Mastocytose is vrijwel altijd geassocieerd met een D816V-mutatie in KIT.

is gebaseerd op de volgende vijf criteria: zwakke sIg, positieve CD5, positieve CD23,
zwakke CD79/CD22 en negatieve FMC7. Voor de diagnose CLL zouden minstens vier van

Myeloïde en lymphoïde aandoeningen met eosinofilie en PDGFRA-, PDGFRB- of FGFR1-

deze criteria aanwezig moeten zijn. Cellen met eenzelfde fenotype worden ook gezien bij

afwijkingen

het kleincellig lymfocytair lymfoom (SLL), maar in de nieuwe definitie is er alleen sprake

Bij verschillende hematologische maligniteiten kan er sprake zijn van een eosinofilie. Bij

van een SLL wanneer er geen leukemie is. Voor de diagnose B-CLL is de aanwezigheid

sommige van deze ziekten is gebleken dat de eosinofilie veroorzaakt wordt door afwij-

van >5x109/l monoklonale B-cellen noodzakelijk, indien er minder klonale B-cellen zijn en

kingen in de ‘platelet derived growth factor’ receptorgenen (PDGFRA (4q12), PDGFRB

er geen lichamelijke afwijkingen aanwezig zijn spreekt men van een monoklonale B-cel

(5q33) of FGFR1 (8p11.2) genen). Patiënten met afwijkingen in FGFR1 en heel soms

lymfocytose (MBL).
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Oorspronkelijk werd B-CLL behandeld als een indolent verlopende ziekte, waarbij vaak

ketens, gevonden. Deze cellen zijn ook positief voor CD22, maar minder sterk dan de

gewacht werd met een (palliatieve) behandeling totdat er duidelijke ziekteprogressie

cellen van ‘hairy cell’ leukemie. De B-PLL cellen zijn positief voor CD24, terwijl die van de

optrad. Het verloop van de ziekte is echter zeer variabel, en tot 40% van de patiënten

‘hairy cell’ leukemie negatief zijn. De B-PLL is meestal negatief voor CD5.

met bij diagnose weinig ziekte-uitbreiding (Rai 0 of Binet-A) heeft een progressief
ziekteverloop en behoeft uiteindelijk wel therapie. Nu er bovendien ook meer curatieve

c ‘Hairy cell’ leukemie (HCL)

therapeutische mogelijkheden (combinatie chemotherapie of allogene stamceltransplan-

‘Hairy cell’ leukemie is een chronisch verlopende lymfoproliferatieve ziekte, die tegen-

tatie) beschikbaar zijn, wordt het relevanter om te herkennen welke patiënten baat zullen

woordig goed te behandelen is. De ziekte dankt zijn naam aan de harige uitlopers van

hebben bij een zwaardere behandeling.

de maligne cellen. Het bloed bevat vaak maar weinig ‘hairy’ cellen, in beenmerg zijn

De laatste jaren is er inderdaad een aantal prognostische merkers ontwikkeld, waarmee

vaak relatief meer maligne cellen aantoonbaar. Op de celmembraan wordt een hoge

al in een vroeg stadium voorspeld kan worden welke patiënten veel kans hebben op een

concentratie aan immunoglobuline (IgM/IgD of IgG) aangetroffen. Naast andere B-cel

progressief ziektebeloop en een kortere overleving.

merkers (CD9, CD19, CD20) is de hoge expressie van CD22, CD11c, CD25 en de

De meest uitgesproken merker is de somatische hypermutatie status van het variabele

afwezigheid van CD24 zeer specifiek voor de ‘hairy cells’. Karakteristiek voor de HCL-

deel van het Ig-gen. Patiënten met een gemuteerde IgVh-status (<98% homologie)

cellen is de sterke expressie van CD103, een merker die nauwelijks tot expressie komt

hebben een gunstige prognose, met een mediane overleving van 10-20 jaar. Patiënten

op andere B-celmaligniteiten. Echter, geen enkele merker is specifiek voor HCL. Recent

met een ongemuteerde IgVh-status (98% homologie) hebben een mediane overleving

is aangetoond dat in bijna alle HCL er een V600E-mutatie in BRAF aanwezig is.

van slechts 5-10 jaar. Dit verschil in prognose is onafhankelijk van wanneer het in de

De variant HCL wordt gekenmerkt door de afwezigheid van CD25, vaak is er ook een

ziekte wordt bepaald, en is ook aanwezig bij asymptomatische ziekte. Om de technisch

verminderde CD11c- of CD103-expressie. De HCLv brengt bijna altijd IgG tot expressie.

moeilijke somatische mutatiestatus bepaling te kunnen omzeilen is er gezocht naar feno-

In tegenstelling tot HCL is er een hoog leukocytengetal. Deze patiënten reageren slechter

types die gecorreleerd zijn met de mutatiestatus en prognose. Alhoewel CD38-positiviteit

op therapie. De V600E-mutatie is in deze cellen niet aanwezig.

en een verhoogde ZAP-70-expressie inderdaad geassocieerd zijn met de ongemuteerde
IgVh-status en dus een ongunstige prognose, is de voorspellende waarde van de mutatie-

II Geleukemiseerde B-cel non-Hodgkin lymfomen

status veel groter. Binnen Sanquin is daarom de mutatiebepaling zo opgezet, dat het

De indeling van de NHL is in de eerste plaats een histologische classificatie. Echter, met

voor ons mogelijk is om deze bepaling relatief eenvoudig routinematig uit te voeren.

de invoering van de REAL-classificatie heeft ook de immunofenotypering een duidelijke

Tenslotte is het gebruik van het VH3-21 gen een prognostisch ongunstige merker, ook

plaats hierbij gekregen. Met name voor de indeling van de leukemische B-NHL is

wanneer dit gen gemuteerd is. Behalve de mutatiestatus zijn high risk CLL-patiënten

immunofenotypering van belang.

ook te herkennen aan de hand van chromosomale aberraties: met name 17p deleties
en 11q deleties en in mindere mate trisomie 12. Deletie van 17p leidt tot verlies van het

a Het villeus miltcellymfoom of ‘splenic marginal zone lymphoma with villous lymphocytes’

tumorsuppressor gen p53. Bij 11q deletie is het ATM-gen dat p53 activeert verloren. Ook

(SLVL)

deze afwijkingen zijn al bij asymptomatische patiënten voorspellend. Wel moet er op

Het SLVL is een zeldzame ziekte (1% van alle lymfatische maligniteiten). De milt en de

gewezen worden dat de chromosomale afwijkingen tijdens de ziekte kunnen veranderen.

hilaire klieren bij de milt en beenmerg zijn altijd betrokken, meestal ook het perifere

De chromosomale afwijkingen kunnen met FISH worden aangetoond. Op Sanquin

bloed. Perifere lymfeklieren meestal niet. Het SLVL wordt morfologisch vaak verward met

maken we gebruik van een alternatieve methode, de MLPA. Recent zijn er op grond

een CLL of HCL, maar in tegenstelling tot deze leukemieën zijn de cellen respectievelijk

van ‘whole genome sequencing’ additionele mutaties in CLL gevonden. In 10% van de

CD5- en CD103-negatief. De SLVL zijn ook meestal CD25-negatief. Het immunoglobu-

patiënten, vooral bij patiënten met een ongemuteerde IgV-status en een trisomie 12,

line is meestal IgM en IgD.

worden activerende puntmutaties in de transcriptiefactor NOTCH1 gevonden. In 5-10%
van de CLL-gevallen is er een mutatie in SF3B1, een factor betrokken bij splicing. En

b Het mantelcellymfoom (MCL)

incidenteel zijn er mutaties in MYD88 gevonden.

3-10% van de NHL zijn MCL. De ziekte heeft een slechte prognose. In 70-75% van de

Zoals aangegeven worden tegenwoordig patiënten met ziekteverschijnselen en een

gevallen is met Southern blotanalyse een t(11;14)(q13;q32)) translocatie aan te tonen.

ongunstige levensverwachting steeds vaker zwaarder behandeld met als doel de ziekte

Met de ‘fluorescent in-situ hybridisation’ (FISH) is deze translocatie in nagenoeg alle

te genezen. Bij deze patiënten blijkt de snelheid van response en de aanwezigheid van

gevallen aan te tonen. Met de PCR is het succespercentage veel lager, door de grote

minimale residuele ziekte uitermate goed de uiteindelijke overleving te voorspellen. Met

spreiding in breukpunten. Karakteristiek voor het MCL is de CD5-positiviteit bij afwezig-

behulp van een gestandaardiseerde flowcytometrische test zijn de nog aanwezige CLL-

heid van CD23, een normale SmIg-expressie, en sterke CD20-expressie. Bij een CLL is de

cellen heel gevoelig te kwantificeren.

aanwezigheid van CD5-positiviteit altijd gecombineerd met CD23-positiviteit.

b B-Prolymfocyten leukemie (B-PLL)

c Folliculair lymfoom (FCL)

B-PLL is een zeldzame ziekte (1% van alle CLL) met een slechte respons op therapie.

De FCL vormen een groot deel van de lymfomen (35%).

De pro-lymfocyten (grote lymfocyten met een prominente centrale nucleolus) stijgen

Karakteristiek voor de folliculaire lymfomen is de chromosoomtranslocatie t(14;18). Hier-

snel in het perifere bloed (>100x109/l). Kenmerkend voor de pro-lymfocyten is dat ze de

bij is het BCL-2 gen, gelegen op chromosoom 18, getransloceerd in het gen coderend

monoklonale immunoglobulinen in hoge dichtheid op hun celoppervlak tot expressie

voor de zware Ig-keten op chromosoom 14. De cytoplasmatische overexpressie van bcl-2

brengen. In de meeste gevallen worden IgM-immunoglobulinen, al dan niet met IgD-

kan met de flowcytometer aangetoond worden. De translocatie is aan te tonen met
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behulp van Southern blotanalyse of PCR. FCL worden snel leukemisch. De t(14;18) PCR

chromosoom 1q gains. Vervolgens zijn er tal van verschillende secundaire genetisch

op bloed of beenmerg is meestal positief, onafhankelijk van de stagering. Karakteristiek

afwijkingen bij de patiënten aangetoond. Met behulp van een MLPA op gezuiverde plasma-

voor FCL is de zwakke CD10-expressie.

cellen kunnen de numerieke afwijkingen worden aangetoond, maar de prognostische
relevantie is nog niet heel duidelijk.

d Burkitt lymfoom
Dit lymfoom komt in Nederland vooral voor op de kinderleeftijd (sporadische vorm) en
bij immuungecompromitteerde patiënten, met name AIDS-patiënten. In Afrika komt een

Rijpe-T-celmaligniteiten

endemische variant voor. Zowel bij de endemische Epstein Barr virus (EBV)-geassocieerde

Chronische T-celwoekeringen zijn veel zeldzamer dan B-celwoekeringen.

vorm, als bij de sporadische niet-viraal-geassocieerde vorm, is er een translocatie van het

Bij een perifeer T-NHL is het vaak moeilijker om met alleen immunofenotypering een

op chromosoom 8 gelegen C-MYC gen, resulterend in een juxtapositie van het C-MYC

maligne proces van een reactief proces te onderscheiden. Allereerst is er sprake van een

gen en een van de verschillende Ig-genen op chromosoom 14 (zware Ig-keten), 22

relatieve T-celoverheersing (normale B/T-ratio varieert van 0,7 tot 4). Meestal is er een

(kappa lichte keten) of 2 (lambda lichte keten). Deze translocatie is aan te tonen met

verschuiving in de CD4/CD8-ratio; echter, dit zijn geen specifieke criteria voor maligni-

de Southern blot analyse met ‘probes’ voor het C-MYC gen.

teit. Een bruikbaarder bevinding is de aanwezigheid van een hoog percentage T-cellen
met een fenotype dat normaal slechts zelden voorkomt, bijvoorbeeld CD4+CD8+ T-cellen.

e Morbus Waldenström of lymfoplasmacytair lymfoom

Net als bij de B-NHL geldt voor de T-NHL dat de aanwezigheid van een T-celpopulatie die

Bij de ziekte van Waldenström of immunocytoom is er sprake van een monoklonale

een merker (CD2, CD3, CD5 of CD7) mist, een goede aanwijzing is voor een maligniteit.

expansie van plasmacytoïde cellen. Zowel op de membraan als in het cytoplasma is

Deze fenotypen komen vooral voor bij de immunoblastaire varianten. Soms kan men

er monoklonaal IgM aantoonbaar. Er is geen IgD. Afwezigheid van CD5 en de sterke

echter alleen met behulp van DNA-analyse van de TCR-genen de aanwezigheid van een

cytoplasmatische Ig-expressie zijn bruikbaar voor het onderscheid van CLL. De plasmacel-

monoklonale T-celpopulatie aantonen.

merkers CD38 en CD138 zijn vaak positief, maar in tegenstelling tot multiple myeloma

De T-cellen hebben het fenotype van een rijpe T-cel. In tegenstelling tot de onrijpe

zijn ook de pan B-merkers CD19 en CD20 meestal positief. De cellen kunnen zowel in

T-celmaligniteiten, die als ze TCR-positief zijn vaak de TCR tot expressie brengen, zijn

bloed als in beenmerg en lymfeklieren worden gevonden. Er is een hoge concentratie

de rijpe T-celmaligniteiten behalve de T-LGL altijd TCR-positief. Meestal zijn ze CD4-

monoklonaal IgM in het serum. Recent is aangetoond dat in 90% van de patiënten met

positief. Indien de cellen CD8-positief zijn, is er meestal sprake van een LGL-lymfocytose/

een Morbus Waldenström er een L265P-mutatie in MYD88 voorkomt, een mutatie die

leukemie.

niet gevonden wordt bij MM, IgM-MGUS of gezonden.
Rijpe T-cel neoplasmen (MTCN) in perifere bloedleukemieën
III Multiple Myeloma (MM)/Morbus Kahler

a De volwassen T-celleukemie/lymfoom (ATLL)

Bij de ziekte van Kahler of multiple myeloom zijn er monoklonale plasmacellen aan-

Deze ziekte is geassocieerd met een retrovirus, het HTLV-I, dat geïntegreerd is in het

toonbaar in het beenmerg. Alleen in het cytoplasma is er monoklonaal Ig aantoonbaar,

DNA van de leukemische cellen. Bij alle patiënten met deze ziekte zijn antistoffen tegen

meestal IgG of IgA. De plasmacellen brengen geen pan-B-cel antigenen meer op de

het virus aantoonbaar. Deze kunnen ook door Sanquin Diagnostiek bepaald worden (zie

membraan tot expressie. Wel positief is de binnen het hematopoietisch systeem specifieke

hoofdstuk 12). De ziekte komt bijna alleen voor in Japan, het Caribisch gebied en enkele

plasmacelmerker CD138. Met behulp van deze antistof in combinatie met een cytoplas-

Centraal Afrikaanse landen. Het is een vrij acuut ziektebeeld met leukemie, lymfoma,

matische Ig-aankleuring is het mogelijk om zeer gevoelig circulerende plasmacellen aan

huidlaesies en vaak hypercalciëmie. De cellen hebben een karakteristiek fenotype: CD2+,

te tonen. Maligne plasmacellen zijn CD19-negatief en meestal CD56-positief, terwijl

CD3+, CD4+, CD5+ en sterk CD25+ (IL2-receptor); meestal zijn ze CD7- en CD8-negatief.

normale plasmacellen CD19-positief en CD56-negatief zijn. Er is sprake van een plasma-

Vaak zijn er activatie-antigenen positief (CD38, HLA-DR) en soms zijn CD15- of CD30-

celleukemie wanneer er meer dan 2x109 plasmacellen/l circuleren. Wanneer er sprake is

positief.

van een niet secreterende vorm van M. Kahler, waarbij de cellen dus geen paraproteïne
uitscheiden, is het immunocytologisch onderzoek de enige manier om de diagnose met

b Cutaan T-cel leukemie/lymfoom (CTCL) of Sezary syndroom (SS )

zekerheid vast te stellen. Wanneer er geen tekenen van orgaandisfunctie zijn spreekt men

Deze ziekte wordt gezien als de leukemische variant van mycosis fungoïdes, het T-cel-

van een MGUS (‘monoclonal gammopathy of undetermined significance’) bij minder dan

lymfoom van de huid. De cellen hebben dezelfde kenmerkende morfologie. Het klinisch

10% klonale plasmacellen en <30g/l paraproteïne, en van een asymptomatisch (smoul-

beloop is meestal veel agressiever. Het is een gegeneraliseerde ziekte van huid, lymfe-

dering) MM bij meer dan 10% klonale plasmacellen en >30 g/l paraproteïne. Bij iedere

klieren en bloed. In het beenmerg zijn de maligne cellen vaak niet terug te vinden.

orgaandisfunctie (zoals botlaesies, Hb-daling, hypercalciemie, verminderde nierfunctie)

De cellen zijn meestal CD2+, CD3+, CD4+, CD5+ en CD8- en CD26-. Vaak komen aberrante

met klonale plasmacellen in het beenmerg kan de diagnose MM gesteld worden.

T-celfenotypen voor, met name CD7-negativiteit. De cellen hebben altijd een TCR.

Er kunnen verschillende cytogenetische afwijkingen voorkomen bij MM. Grofweg kunnen

De hoeveelheid circulerende leukemische cellen kan laag zijn (minimaal 1000/mm3).

de patiënten verdeeld worden in hyperdiploïd en non-hyperdiploïd. Beide groepen

Om goed onderscheid te kunnen maken tussen een reactieve T-celpopulatie en een

zijn ongeveer even groot. Bij de hyperdiploïde groep zijn er vaak trisomieën van chromo-

monoklonale T-celexpansie in de huid is het mogelijk om TCR-genanalyse op huidbiopten

soom 3,5,7,9,11,13,15,19 en 21. Bij de niet hyperdiploïde patiënten is er vaak een

uit te voeren.

translocatie waar het IgH-locus op chromosoom 14 bij betrokken is, vaak met cycline
D1 op chromosoom 11 of MMSET/FGFR3 op chromosoom 4, of een monosomie 13 en
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c T-PLL
Deze zeldzame ziekte heeft een zeer agressief beloop. In 20% van de patiënten zijn er
ook huidafwijkingen. Er zijn meestal veel leukocyten in het perifere bloed (>100x109
cellen/l). Opvallend zijn de sterke CD7- en CD52-expressie. De CD3-expressie kan zwak
zijn. In 60% van de gevallen zijn de cellen CD4+/CD8-, in 25% zijn de cellen CD4+/CD8+,
hetgeen een unieke eigenschap is van T-PLL. 15% zijn CD4-/CD8+.
d Proliferatie van ‘Large granular lymphocytes’ (LGL)
De LGL zijn morfologisch herkenbare lymfocyten, die normaal ongeveer 10-15% van de
mononucleaire celfractie uitmaken (in sommige donoren meer dan 30%). Twee typen
kunnen onderscheiden worden op basis van CD5- en CD3-expressie. De CD3- en CD5negatieve LGL zijn de ‘natural killer’ (NK) cellen die non-MHC-gerestricteerde cytotoxie
mediëren. In tegenstelling tot de CD3- en CD5-positieve T-LGL hebben de NK-LGL de
TCR-genen niet herschikt. De T-LGL zijn in-vivo geactiveerde T-lymfocyten.
Er worden drie klinische syndromen herkend bij patiënten met verhoogde aantallen
circulerende LGL (normaalwaarden 223 ± 99/µl):
1 T-LGL-leukemie
Hierbij is sprake van een monoklonale proliferatie van CD3+CD5+ LGL. De cellen zijn
meestal ook positief voor CD2, CD7, CD8, CD25 en CD57. Meestal is er TCR-expressie,
maar in 10-15% van de gevallen is er een TCR-expressie. Positiviteit voor CD16 en
CD56 wordt in een minderheid van de T-LGL gezien. Klonaliteit is aantoonbaar met
behulp van ‘probes’ voor TCR-genen. Over het algemeen hebben patiënten met een
T-LGL leukemie lymfocytenwaarden van >5x109/l; voor de diagnose moet het getal
minimaal >2x109/l zijn. Dit ziektebeeld verloopt chronisch en is geassocieerd met een
neutropenie en ernstige autoimmuunziekten, in ruim een kwart van deze patiënten
met reumatoïde artritis. Ten gevolge van de neutropenie treden er veelvuldig bacteriële
infecties op, soms leidend tot sepsis. Alhoewel de ziekte geen agressief beloop heeft,
behoeven de meeste patiënten wel therapie voor de bacteriële infecties. Slechts zelden
worden spontane remissies waargenomen.
2 NK-LGL-leukemie
Dit ziektebeeld is uitermate zeldzaam en heeft een buitengewoon acuut en ernstig
verloop. De patiënten presenteren zich met een acute systemische ziekte, hoge koorts,
massieve hepatosplenomegalie en coagulopathie. Er is een snelle stijging van LGL
(>50.000/µl). De prognose is slecht, de meeste mensen overlijden binnen dagen tot
weken na presentatie. Het gebruikelijke fenotype is CD3-, CD4-, CD5-, CD8-, CD57-,
CD2+, CD7+, CD16+, CD56+, CD94+. CD57 is meestal negatief.
Er bestaat ook een NK-LGL lymfoom, vaak gelokaliseerd in de nasopharynx, het
zogenaamde ‘nasal type lymphoma’. Ook dit ziektebeeld is zeldzaam.
3 LGL-lymfocytose
Hierbij is sprake van een polyklonale proliferatie van meestal NK-LGL. De patiënten
hebben een milde neutropenie. Evenals bij de T-LGL leukemie kunnen autoimmuunfenomenen optreden, maar deze komen minder vaak voor en zijn meestal minder
ernstig. Het fenotype van de cellen is identiek aan die beschreven bij de LGL-leukemieën.
In sommige patiënten met een T- of NK-LGL leukemie is een chronische fase voor de
acute transformatie beschreven, maar progressie van polyklonaliteit naar monoklonaliteit
is nooit gedocumenteerd. Vaak is de CD2-, CD7- en CD56-expressie afwezig of zwak, en
is er een sterke CD94-expressie. De cellen zijn altijd CD16- en CD8-positief.
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Inleiding

Diagnostiek op Maat

Sanquin Diagnostiek verricht van oudsher gespecialiseerd diagnostisch laboratoriumonderzoek gericht op patiëntenzorg en zorg aan zwangere vrouwen voor Nederlandse
gezondheidsinstellingen. De focus ligt daarbij op immunologie, immunohematologie,
immunopathologie, bloedstolling en virusdiagnostiek, zoals in voorgaande hoofdstukken
van het Vademecum Diagnostisch onderzoek is beschreven. In het verlengde hiervan
vervult Sanquin Diagnostiek ook een actieve rol in de opleiding van laboratorium professionals.
Met de kennis van gespecialiseerde diagnostiek en de ervaring in de expertrol bij verschillende projecten heeft Sanquin Diagnostiek zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot
kenniscentrum voor innovatief en toegepast onderzoek. Sanquin Diagnostiek biedt
professionals in de zorg, onderzoekers, diagnostica leveranciers en farmaceutische bedrijven
daarvoor diagnostiek op maat.
De werkvelden waarvoor Sanquin Diagnostiek naast de gespecialiseerde diagnostiek voor
ziekenhuizen specifieke projectenadviezen en diensten op maat aanbiedt zijn:
. testontwikkeling op maat
. klinische studies/clinical trials
. performancy testen
. screeningsfaciliteiten
. back-up mogelijkheden
. onderwijs.

Testontwikkeling op maat
Omdat experimentele technieken in laboratoria mede als gevolg van robotisering en
automatisering steeds geavanceerder worden, is het van groot belang om de gespecialiseerde testen en de grote hoeveelheid gegenereerde data goed af te stemmen op de
vraagstelling binnen wetenschappelijk en toegepast onderzoek.
In nauwe samenwerking met Sanquin Research ontwikkelt Sanquin Diagnostiek doorlopend nieuwe diagnostische testen om het testpakket aan te laten blijven sluiten bij
nieuwe ontwikkelingen in de medische wereld. Sanquin zet haar brede kennisbasis op dit
gebied niet alleen in voor ontwikkeling van eigen testen, maar ontwikkelt ook testen in
opdracht van derden. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van testen waarmee de
farmacokinetiek en immunogeniciteit van Biologicals kan worden bepaald.
Door gebruik te maken van in-huis ontwikkelde technologieën als basis is Sanquin in
staat om in relatief korte tijd bepalingen te ontwikkelen die aansluiten op de wensen van
de klant.
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Klinische studies / clinical trials

analyse-monsters op locatie ophalen en vervoeren conform de vereiste vervoer- en

Sanquin richt zich met haar expertise op het gebied van de immunologie ook op klinisch

bewaarcondities. Via het elektronisch aanvraag- en uitslagsysteem (CLAUS) worden de

onderzoek om de werking en effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen en nieuwe

geanalyseerde testresultaten snel en efficiënt naar uw laboratorium gerapporteerd voor

behandelmethodieken te onderzoeken. Met de EMEA- en FDA-richtlijnen, die in 2008

verdere verwerking in het eigen LIMS.

van kracht zijn geworden, staat monitoring van nieuwe geneesmiddelen (bijvoorbeeld
antistofvorming tegen biologicals) volop in de schijnwerpers. Sanquin doet al geruime
tijd onderzoek naar de klinische relevantie van deze geneesmiddelen; een voorbeeld van

Onderwijs

monitoring zijn testen die de antistofvorming tegen biologicals aantonen. Zo is in een

Onderwijs in Amsterdam

studie in samenwerking met het reumacentrum Reade aangetoond dat een deel van

Op het gebied van de immunohematologie verzorgt Sanquin vele gestandaardiseerde

de patiënten die met biologicals worden behandeld, antistoffen tegen deze biologicals

cursusmodules, bestemd voor analisten, klinisch chemici en clinici. Zo wordt al bijna

vormt die de werking van het medicijn teniet doen.

dertig jaar de cursus ‘Bloedtransfusies, een probleem?’ als bij- en nascholing voor analisten

Sanquin voert dergelijke onderzoeken uit voor zowel kennisinstellingen als farmaceutische

verzorgd. Op de website van Sanquin Bloedvoorziening is het actuele cursusaanbod te

bedrijven.

vinden (www.sanquin.nl/onderwijs/).
Onderwijs op locatie klant

Performancy testen

Laboratorium professionals willen graag up-to-date blijven en hebben grote behoefte

Medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica moeten voorzien zijn van een CE-IVD

aan bijscholing. Met onderwijs op locatie biedt Sanquin Diagnostiek de service om een

certificaat om op de Europese markt te kunnen worden toegelaten. Daartoe wordt een

docent van Sanquin naar een locatie (bijvoorbeeld het laboratorium) van het ziekenhuis

notified body aangewezen om de conformiteitbeoordeling volgens de IVD-richtlijnen uit

te laten komen, in plaats dat cursisten van heinde en verre naar Amsterdam moeten

te voeren. Voor deze beoordeling wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde labora-

afreizen. Tijdstip en programma van deze cursussen wordt specifiek op maat voor de

toria zoals Sanquin. Sanquin Diagnostiek verricht voor DEKRA als notified body op het

klant gemaakt. Veelal worden deze cursussen aansluitend aan het einde van de werkdag

gebied van onder andere virusdiagnostiek, immunohematologie en HLA deze service in

georganiseerd. De cursussen zijn in het algemeen zo opgebouwd dat 65% van de stof

de vorm van laboratoriumtesten en dossierbeoordelingen.

herhaling is terwijl 35% nieuwe ontwikkelingen en kennis omvat.

Hiernaast laten fabrikanten van diagnostica en testapparatuur, maar ook onderzoekers
en kennisinstituten die nieuwe testen ontwikkelen, bij Sanquin performance validaties

Contact

uitvoeren. Hierbij wordt het gehele validatiespectrum getest, waarbij in overleg met de

Diagnostiek op maat: wilt u de vele mogelijkheden die wij kunnen bieden voor uw

opdrachtgever de vigerende CE-richtlijn strikt kan worden gevolgd. Op deze wijze zijn de

situatie onderzoeken, neem dan contact op met de afdeling relatiebeheer van Sanquin

verkregen data direct bruikbaar voor het CE-dossier dat bij een notfied body van keuze

Diagnostiek.

kan worden ingediend.

Screeningsfaciliteiten
Sanquin Diagnostiek beschikt over alle faciliteiten voor de verrichting van grootschalige
screening en de daarbij behorende logistiek, automatisering en rapportage; voorbeelden
hiervan zijn:
. het in opdracht van het RIVM uitvoeren van het bloedonderzoek bij RhD- en Rhc-negatieve
vrouwen in de 27e week van de zwangerschap
. het in opdracht van Sanquin Bloedbank uitvoeren van de screening op virus-overdraagbare infecties bij alle bloeddonaties en bij weefseldonoren, en screening voor de typering
van HLA-antigenen.
Op dit gebied zijn vele uitbreidingsmogelijkheden beschikbaar, en kunnen bijvoorbeeld
ook bevolkingsonderzoeken naar infectieziekten worden uitgevoerd.

Back-up mogelijkheden
Mochten door onvoorziene omstandigheden op het eigen laboratorium (bijvoorbeeld
uitval van apparatuur of problemen met leveringen van in-vitro diagnostica) testen
niet uitgevoerd kunnen worden, dan is het mogelijk deze testen op tijdelijke basis aan
Sanquin uit te besteden. De bodedienst van Sanquin Diagnostiek kan de te onderzoeken
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A

Omschrijving

		

A

Abatacept (Orencia), concentratie in serum

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

J301

7

Deskundige

Telefoon

e-mail

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

3248/3449

d.vanderkleij@sanquin.nl

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

AB0 bloedgroepbepaling, problemen bij

mw dr C. Folman, medisch bioloog

c.folman@sanquin.nl

E014

2

Theorie

020-512		hoofdstuk

3373

10
1

			

mw dr M. de Haas, arts		

m.dehaas@sanquin.nl

AB0/Rhesus D bloedgroepbepaling, problemen bij

E910

–

idem

3373

idem

AB0/Rhesus D bloedgroep en irregulaire erytrocyten

E941

–

idem

3373

idem

1

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

antistoffen i.v.m. uitgifte bloedgroepkaartje		
Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen

A011

10

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

AchR (A011), indien negatief ook MuSK (A048)

idem

3173

idem

8

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

3248/3449

d.vanderkleij@sanquin.nl

10

A901

10

J290

7;10

Actemra, zie tocilizumab
Adalimumab (Humira), antistoffen tegen

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

Adalimumab (Humira), concentratie in serum

J291

7;10

idem

3449

idem

10

ADCC-test van de door u gevonden antistoffen

E905

1

mw dr C. Folman, medisch bioloog

3373

c.folman@sanquin.nl

2

			

mw dr M. de Haas, arts		

m.dehaas@sanquin.nl

Alfa-1-antitrypsine, fenotypering

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

S012

10

3244

9

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

Alfa-1-antitrypsine, kwant. + fenotypering

S910

10

idem

3244

idem

9

Alfa-1-antitrypsine, kwantitatief

S011

10

idem

3244

idem

9

Alfa-1-foetoproteïne

V003

10

dr M. Koot, bioloog

3358/1315

m.koot@sanquin.nl

9

			
Alfa-2-antiplasmine activiteit

H044

4

dr B.M. Hogema, biochemicus		

b.hogema@sanquin.nl

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

c.eckmann@sanquin.nl

3120

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

			

medisch bioloog

Alfa-thalassemie, DNA-analyse

B003

5;10

			
ALL, moleculaire screening

P030

5

hr R. van Zwieten, laboratoriumhoofd

3346

r.vanzwieten@sanquin.nl

hr M. Veldthuis, senioranalist		

m.veldthuis@sanquin.nl

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

c.vanderschoot@sanquin.nl

3390

11

m.vanessen@sanquin.nl
3
13

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

ALL, pre-B, t(1;19)-chromosoomtranslocatie

P040

5

idem

3390

idem

13

ALL, t(4;11)-chromosoomtranslocatie bij

P053

5

idem

3390

idem

13

ALL, t(12;21)-chromossomtranslocatie bij

P054

5

idem

3390

idem

13

Alloantistoffen tegen trombo- en leukocyten bij BMT

T922

5;6;10

drs L. Porcelijn, arts

3379/3313

l.porcelijn@sanquin.nl

4

			
AML, CEBPa mutatie bij

P052

5

mw E. Huiskes, teamleider		

e.huiskes@sanquin.nl

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

c.vanderschoot@sanquin.nl

3390

13

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

AML, EV11 overexpressie bij

P050

5

idem

3390

idem

13

AML, NPM1 mutatie bij

P051

5

idem

3390

idem

13

AML, moleculaire screening

P042

5

idem

3390

idem

13

AML-flt-3-ITD

P043

5

idem

3390

idem

13

AML-M3, t(15;17)-chromosoomtranslocatie, DNA-analyse

P031

5

idem

3390

idem

13
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A

Omschrijving

		

ANA, evt. ook anti-centromeren

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

A925

10

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

020-512		hoofdstuk

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

			

hr J. de Jong, laboratoriumhoofd		

jan.dejong@sanquin.nl

ANA (A925), indien niet negatief ook anti-DNA (A026)

A922

10

idem

3173

idem

8

ANA (A925), indien niet negatief ook ENA uitgebreid (A031)

A938

10

idem

3173

idem

8

ANA (A925), plus uitgebreid vervolgonderzoek

A923

10

idem

3173

idem

8

ANCA, (p-ANCA, IBD), alleen IF

A055

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

			

hr G. Verbeek, senioranalist		

g.verbeek@sanquin.nl

ANCA, alleen IF (immunofluorescentietest)

A910

10

idem

3173

idem

8

ANCA, anti-MPO kwantitatief

A029

10

idem

3173

idem

8

ANCA, anti-MPO en anti-PR3 kwantitatief

A907

10

idem

3173

idem

8

ANCA, anti-PR3 kwantitatief

A030

10

idem

3173

idem

8

ANCA, IF en anti-MPO en anti-PR3 kwantiatief

A908

10

idem

3173

idem

8

ANCA, IF indien niet negatief ook anti-MPO

A909

10

idem

3173

idem

8

A026

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

en anti-PR3 kwantiatief
Anti-DNA (immunofluorescentie), indien niet negatief

ook de kwantitatieve Farr assay			

hr J. de Jong, laboratoriumhoofd		

jan.dejong@sanquin.nl

Anti-DNA kwantitatief (Farr-assay)

A027

10

idem

3173

idem

8

Anti-DNA, laag avide antistoffen kwantitatief (PEG-assay)

A028

10

idem

3173

idem

8

Anti-DNAse B

S046

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3244

d.hamann@sanquin.nl

9

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

Anti-factor Iia spiegel (Dabigatran)

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

c.eckmann@sanquin.nl

H086

4

3120

11

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

m.vanessen@sanquin.nl

			

medisch bioloog

Anti-factor Xa spiegel (Rivaroxaban)

H087

4

idem

3120

idem

11

Antifosfolipiden onderzoek: Lupus anticoagulans (H022)

H028

4

idem

3120

idem

11

A925

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

+ b2-glycoproteïne I, IgG en IgM, antistoffen tegen (H029)
+ Cardiolipine, IgG en IgM, antistoffen tegen (A035)
Antinucleaire antistoffen (ANA), evt. ook anti-centromeren

			

hr J. de Jong, laboratoriumhoofd		

jan.dejong@sanquin.nl

Antistoffen tegen trombo-/leukocyten bij koortsreactie

drs L. Porcelijn, arts

l.porcelijn@sanquin.nl

T904

2;5

na transfusie			
Antistreptolysine titer (AST)

S044

10

3379/3313

mw E. Huiskes, teamleider		
mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3244

d.hamann@sanquin.nl

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

Antitrombine activiteit

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

c.eckmann@sanquin.nl

H026

4

3120

4

e.huiskes@sanquin.nl
9
11

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

m.vanessen@sanquin.nl

			

medisch bioloog

Antitrombine antigeen

H027

4

idem

3120

idem

11

AP50 titer

C011

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3244

d.hamann@sanquin.nl

9

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

APC-resistentie

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

c.eckmann@sanquin.nl

H950

4

3120

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

			

medisch bioloog

204

Bepaling

205

Bepaling

m.vanessen@sanquin.nl

11

A

A/B

Omschrijving

B

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

APC-resistentie, indien verlaagd ook Factor V Leiden

H953

4

idem

3120

idem

APTT

H001

4

idem

3120

idem

11

Aquaporine-4 (AQP4), antistoffen tegen

A019

10;10A

mw dr H. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

		

			

020-512		hoofdstuk

mw J. Schaap, teamleider		

11

j.schaap@sanquin.nl

						
B-CLL, chromosoom-aberraties bij

P044

5

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

3390

c.vanderschoot@sanquin.nl

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

Bèta2-glycoproteïne I, IgG antistoffen tegen

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

c.eckmann@sanquin.nl

H032

4

3120

13
8;11

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

m.vanessen@sanquin.nl

			

medisch bioloog

Bèta2-glycoproteïne I, IgG en IgM, antistoffen tegen

H029

4;10

idem

3120		

Bèta2-glycoproteïne I, IgM antistoffen tegen

H031

4

idem

3120		

8;11

Bèta-2-microglobuline in serum

S015

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3244

9

d.hamann@sanquin.nl

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

Bèta-thalassemie (ook DNA-analyse)

hr R. van Zwieten, laboratoriumhoofd

r.vanzwieten@sanquin.nl

B002

5;10

3346

			

hr M. Veldthuis, senioranalist		

m.veldthuis@sanquin.nl

Bijnierschors, antistoffen tegen

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

A009

10

			
Biologicals, antistoffen tegen

J296

7;10

3173

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

d.vanderkleij@sanquin.nl

3248/3449

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

Biologicals, indien concentratie lager dan verwacht

8;11

3
8
10

J287

7;10

idem

3248/3449

idem

10

Biologicals, spiegels

J297

7;10

idem

3248/3449

idem

10

Bloedgroepgenotypering, DNA-analyse

E042

2

mw dr C. Folman, medisch bioloog

3373

c.folman@sanquin.nl

1

ook antistoffen tegen

			

mw dr M. de Haas, arts		

m.dehaas@sanquin.nl

Blokkerende antistoffen berkenpollen (IgG) bepalen

Z187

10

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

3248/3449

d.vanderkleij@sanquin.nl

9

Blokkerende antistoffen berkenpollen (IgG) direct bepalen

Z190

–

idem

3248/3449

idem

9

Blokkerende antistoffen bijengif (IgG) bepalen samen

Z202

10

idem

3248/3449

idem

9

Blokkerende antistoffen bijengif (IgG) direct bepalen

Z205

–

idem

3248/3449

idem

9

Blokkerende antistoffen graspollen (IgG) bepalen samen

Z154

10

idem

3248/3449

idem

9

Blokkerende antistoffen graspollen (IgG) direct bepalen

Z157

–

idem

3248/3449

idem

9

Blokkerende antistoffen hond (IgG) bepalen samen met

Z285

10

idem

3248/3449

idem

9

Blokkerende antistoffen hond (IgG) direct bepalen

Z286

–

idem

3248/3449

idem

9

Blokkerende antistoffen huisstofmijt (IgG) bepalen samen

Z160

10

idem

3248/3449

idem

9

samen met vorig serum

met vorig serum

met vorig serum

vorig serum

met vorig serum

206

Bepaling

207

Bepaling

A
B

B/C

Omschrijving

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

Blokkerende antistoffen huisstofmijt (IgG) direct bepalen

Z163

–

idem

3248/3449

idem

9

Blokkerende antistoffen kat (IgG) bepalen samen met

Z172

10

idem

3248/3449

idem

9

Blokkerende antistoffen kat (IgG) direct bepalen

Z175

–

idem

3248/3449

idem

9

Blokkerende antistoffen wespengif (IgG) bepalen samen

Z193

10

idem

3248/3449

idem

9

Blokkerende antistoffen wespengif (IgG) direct bepalen

Z196

–

idem

3248/3449

idem

9

BP180, antistoffen tegen, kwantitatief

A024

–

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

		

020-512		hoofdstuk

vorig serum

met vorig serum

C

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

Burkitt-lymfoom, t(2;8)-, t(8;14)-, t(8;22)-chromosoom-

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

c.vanderschoot@sanquin.nl

P028

5

translocatie, DNA-analyse			

3390

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

13

c.homburg@sanquin.nl

						
C1-esteraseremmer activiteit, indien verlaagd ook C4

C913

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3244

d.hamann@sanquin.nl

9

en evt. C1q			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

C1-esteraseremmer, antistoffen tegen

C015

10

idem

3244

idem

9

C1q, antistoffen tegen

C018

10

idem

3244

idem

9

C1q kwantitatief

C030

10

idem

3244

idem

9

C1q-bindingstest

C001

10

idem

3244

idem

9

C2 kwantitatief

C017

10

idem

3244

idem

9

C3 'nephritic' factor

C012

10

idem

3244

idem

9

C3 kwantitatief

C035

10

idem

3244

idem

9

C3d kwantitatief

C009

10

idem

3244

idem

9

C4 kwantitatief

C036

10

idem

3244

idem

9

C4-depositie (lectine route)

C016

10

idem

3244

idem

9

C4-polymorfisme

C019

10

idem

3244

idem

9

C5 kwantitatief

C007

10

idem

3244

idem

9

Cardiolipine, IgG antistoffen tegen

H037

4

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

3120

c.eckmann@sanquin.nl

8;11

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

			

medisch bioloog

Cardiolipine, IgG èn IgM, antistoffen tegen

A035

4

idem

3120

idem

Cardiolipine, IgM antistoffen tegen

H038

4

idem

3120

idem

CCP, antistoffen tegen

A045

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

			
CD34+ cellen, absolute aantal

P041

5

m.vanessen@sanquin.nl

d.hamann@sanquin.nl

hr J. de Jong, laboratoriumhoofd		

jan.dejong@sanquin.nl

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

c.vanderschoot@sanquin.nl

3390

8
13

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

Celscheiding, eventueel invriezen en bewaren van cellen

P024

5

idem

3390

idem

13

Centromeren, antistoffen tegen

A033

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

			
Certolizumab (Cimzia), antistoffen tegen

J303

7

			

208

Bepaling

hr J. de Jong, laboratoriumhoofd		

jan.dejong@sanquin.nl

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

d.vanderkleij@sanquin.nl

3248/3449

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

209

Bepaling

d.hamann@sanquin.nl

10

B
C

C/D

Omschrijving

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

Certolizumab (Cimzia), concentratie

J304

7

idem		

idem

10

Ceruloplasmine

S017

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

9

		

			
CH50 titer

020-512		hoofdstuk

3244

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

C010

10

idem

3244

idem

9

H021

4

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

3120

c.eckmann@sanquin.nl

11

Cimzia, zie certolizumab
Circulerend anticoagulans

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

			

medisch bioloog

Circulerende immuuncomplexen (C1q-bindingstest)

C001

10

			
CLL-pakket: Chronische lymfatische leukemie (P011),

P045

5

Chromosoom-aberraties bij B-CLL (P044), Somatische			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3244

m.vanessen@sanquin.nl
d.hamann@sanquin.nl

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

c.vanderschoot@sanquin.nl

3390

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

9
13

hypermutatiestatus bij CLL (P908)
CML, t(9;22)-chromosoomtranslocatie, DNA-analyse

P029

5

idem

3390

idem

13

CML-therapie, monitoring (kwantificering) bcr-abl

P009

5

idem

3390

idem

13

P048

5

idem

3390

idem

13

V024

10

dr M. Koot, bioloog

3358/1315

m.koot@sanquin.nl

12

fusietranscript
CML-therapie-resistentie, mutatie-analyse bcr-abl
fusietranscript
CMV, IgG anti-, titer (exclusief herhaling indien nodig)

			

dr B.M. Hogema, biochemicus		

b.hogema@sanquin.nl

CMV, IgM anti- (recente infectie, exclusief herhaling

idem

3358/1315

idem

12

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

V023

10

R344

10

indien nodig)
Coeliakie screening

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

Complement deficiëntie onderzoek, indien complement

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

C014

10

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

Cornea, antistoffen tegen

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

A015

10

3173

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

Coxiella burnetii IgG fase II ELISA + IFA

dr M. Koot, bioloog

m.koot@sanquin.nl

V039

–

3358/1315

			

dr B.M. Hogema, biochemicus		

b.hogema@sanquin.nl

Cryoglobulinen + eventueel typering

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

S919

10

			
Cytotoxische T-cellen, bepaling van

D

3244

activiteit afwezig			

P008

10

3244

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

c.vanderschoot@sanquin.nl

3390

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

Dabigatran, anti-factor IIa spiegel

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

c.eckmann@sanquin.nl

H086

4

3120

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

			

medisch bioloog

Desmogleïne 1 (Dsg1), antistoffen tegen, kwantitatief

A022

10

			

210

Bepaling

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

mw J. Schaap, teamleider		

211

Bepaling

9
8
–
9
7

8;11

m.vanessen@sanquin.nl
d.hamann@sanquin.nl
j.schaap@sanquin.nl

8

C
D

D/E/F

Omschrijving

		

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

020-512		hoofdstuk

D
E
F

E

Desmogleïne 3 (Dsg3), antistoffen tegen, kwantitatief

A023

10

idem

3173

idem

8

Dwarsgestreept spierweefsel, antistoffen tegen

A021

10

idem

3173

idem

8

						
Eilandjes van Langerhans, antistoffen tegen (pancreas)

A018

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

ENA uitgebreid, antistoffen tegen extraheerbare nucleaire

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

A031

10

antigenen (RNP, Sm, SS-A, SS-B, centromeren, SCL70 			

3173

hr J. de Jong, laboratoriumhoofd		

jan.dejong@sanquin.nl

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

d.vanderkleij@sanquin.nl

8
8

en Jo-1)
Enbrel (Etanercept), antistoffen tegen

J294

7;10

3248/3449

10

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

Enbrel (Etanercept), concentratie in serum

J295

7;10

idem

3248/3449

idem

10

Endomysium, IgA-antistoffen tegen

A037

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

Endomysium, IgG-antistoffen tegen

A039

10

idem

3173

idem

8

Enzympakket: G6PD, PK, GSR

B005

10

hr R. van Zwieten, laboratoriumhoofd

3346

r.vanzwieten@sanquin.nl

3

			

hr M. Veldthuis, senioranalist		

m.veldthuis@sanquin.nl

Erytrocyten antigeen vader (homo-/heterozygoot)

mw dr C. Folman, medisch bioloog

c.folman@sanquin.nl

E946

1

3373

2

			

mw dr M. de Haas, arts		

m.dehaas@sanquin.nl

Erytrocyten antistoffen (irregulaire), problemen bij

E911

2

idem

3373

idem

1

Erytrocyten antistoffen (irregulaire), screening

E943

1

idem

3373

idem

2

Erytrocyten antistoffen (irregulaire), serologisch

E945

1

idem

3373

idem

2

E944

1

idem

3373

idem

2

J294

7;10

mw dr D.van der Kleij, medisch bioloog

3248/3449

d.vanderkleij@sanquin.nl

10

vervolgonderzoek (door Sanquin geadviseerd)
Erytrocyten antistoffen (irregulaire), specificiteit na
positieve antistofscreening
Etanercept (Enbrel), antistoffen tegen

F

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

Etanercept (Enbrel), concentratie in serum

idem

idem

J295

7;10

3248/3449

10

						
Factor B kwantitatief

C008

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3244

d.hamann@sanquin.nl

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

Factor H (activiteit en concentratie)

mw dr D. Wouters, immunoloog

d.wouters@sanquin.nl

C020

10

3244

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

Factor II (protrombine) activiteit

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

c.eckmann@sanquin.nl

H007

4

3120

9
9
11

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

			

medisch bioloog

Factor II (protrombine) antigeen

H047

4

idem

3120

idem

11

Factor IX activiteit

H016

4

idem

3120

idem

11

Factor IX antigeen

H017

4

idem

3120

idem

11

212

Bepaling

213

Bepaling

m.vanessen@sanquin.nl

F/G

Omschrijving

G

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

Factor IX, antistoffen tegen, kwantitatief

H024

4

idem

3120

idem

11

Factor V activiteit

H008

4

idem

3120

idem

11

Factor V antigeen

H054

4

idem

3120

idem

11

Factor V Leiden mutatie, DNA-analyse

H051

4

idem

3120

idem

11

Factor VII activiteit

H009

4

idem

3120

idem

11

Factor VIII activiteit

H011

4

idem

3120

idem

11

Factor VIII antigeen

H012

4

idem

3120

idem

11

Factor VIII, antistoffen tegen, kwantitatief

H025

4

idem

3120

idem

11

Factor X activiteit

H010

4

idem

3120

idem

11

Factor X antigeen

H048

4

idem

3120

idem

11

Factor XI activiteit

H018

4

idem

3120

idem

11

Factor XII activiteit

H019

4

idem

3120

idem

11

Factor XIII activiteit

H020

4

idem

3120

idem

11

Factoren pakket: C1q, C3, C4 (complement)

C003

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3244

d.hamann@sanquin.nl

9

		

020-512		hoofdstuk

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

Familierelatieonderzoek

dr N.M. Lardy, medisch immunoloog

n.lardy@sanquin.nl

G908

10

3178

			

hr P.H. van Eede, laboratoriumhoofd		

p.vaneede@sanquin.nl

Fibrinogeen antigeen

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

c.eckmann@sanquin.nl

H005

4

3120

6
11

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

m.vanessen@sanquin.nl

			

medisch bioloog

Fibrinogeen functioneel

H006

4

idem

3120

idem

11

Foetale genotypering in maternaal plasma

E043

1

mw dr C. Folman, medisch bioloog

3373

c.folman@sanquin.nl

2

			

mw dr M. de Haas, arts		

m.dehaas@sanquin.nl

Fosfolipiden onderzoek, anti-: Lupus anticoagulans (H022)

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

c.eckmann@sanquin.nl

H028

4;10

3120

+βb2-glycoproteïne I, IgG en IgM, antistoffen tegen (H029)			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

+ Cardiolipine, IgG en IgM, antistoffen tegen (A035)			

medisch bioloog

G6PD-deficiëntie draagsterschap onderzoek

B912

–

hr R. van Zwieten, laboratoriumhoofd

3346

r.vanzwieten@sanquin.nl

			

hr M. Veldthuis, senioranalist		

m.veldthuis@sanquin.nl

GAD65, antistoffen tegen

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

A049

10

			
Galactokinase

B015

–

3173

mw J. Schaap, teamleider		
hr R. van Zwieten, laboratoriumhoofd

3346

11

m.vanessen@sanquin.nl

3
8

j.schaap@sanquin.nl
r.vanzwieten@sanquin.nl

3

			

hr M. Veldthuis, senioranalist		

m.veldthuis@sanquin.nl

Galactose-1-fosfaat uridyltransferase

B016

–

idem

3346

idem

3

Glad spierweefsel, antistoffen tegen

A004

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

Gliadine, IgA anti-gedeamideerd

R342

10

idem

3173

idem

Gliadine, IgG anti-gedeamideerd

R343

10

idem

3173

idem

Globine synthese

–

–

hr R. van Zwieten, laboratoriumhoofd

3346

			

214

Bepaling

hr M. Veldthuis, senioranalist		

215

Bepaling

r.vanzwieten@sanquin.nl
m.veldthuis@sanquin.nl

8
3

F
G

G/H

Omschrijving

		

Glomerulaire basaalmembraan (GBM), antistoffen tegen

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

A917

10

			
GMCSF, IgG anti-

R420

–

			
Golimumab (Simponi), antistoffen tegen

J305

7

Telefoon

e-mail

Theorie

020-512		hoofdstuk

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

d.vanderkleij@sanquin.nl

3248/3449

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

d.vanderkleij@sanquin.nl

3248/3449

8
–
10

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

Golimumab (Simponi), concentratie

J306

7

idem		

idem

10

Granulocyten, autoantistoffen tegen

T913

5;10

drs L. Porcelijn, arts

l.porcelijn@sanquin.nl

4

			
Granulocytenfunctie-onderzoek

H

Deskundige

N001

10

3379/3313

mw dr M. de Haas, arts		
dr T.K. van den Berg, medisch bioloog

3678

m.dehaas@sanquin.nl
t.k.vandenberg@sanquin.nl

			

dr A. Tool, senioranalist		

a.tool@sanquin.nl

Granulocytopenie van de pasgeborene

drs L. Porcelijn, arts

l.porcelijn@sanquin.nl

T914

1;5

			

3379/3313

mw E. Huiskes, teamleider		

7
2

e.huiskess@sanquin.nl

						
Haptoglobine

S028

5;10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3244

d.hamann@sanquin.nl

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

Hartspierweefsel, antistoffen tegen

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

A012

10

3173

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

HAV, anti-, titer

dr M. Koot, bioloog

m.koot@sanquin.nl

V709

10

3358/1315

9
8
12

			

dr B.M. Hogema, biochemicus		

b.hogema@sanquin.nl

HAV, IgM anti- (recente infectie)

V920

10

idem

3358/1315

idem

HAV, totaal anti- (doorgemaakte infectie of immunisatie)

V021

10

idem

3358/1315

idem

12

Hb-pakket

B002

5;10

hr R. van Zwieten, laboratoriumhoofd

3346

r.vanzwieten@sanquin.nl

3

			

hr M. Veldthuis, senioranalist		

m.veldthuis@sanquin.nl

Hb-typering, HbA2 en HbF kwantitatief

B010

5;10

idem

3346

idem

HBc, anti-, indien positief ook HBsAg en aHBs

V014

10

dr M. Koot, bioloog

3358/1315

m.koot@sanquin.nl

12

12

			

dr B.M. Hogema, biochemicus		

b.hogema@sanquin.nl

HBc, IgM anti- (recente infectie)

V016

10

idem

3358/1315

idem

12

HBeAg en anti-HBe (mate besmettelijkheid,

V015

10

idem

3358/1315

idem

12

V013

10

idem

3358/1315

idem

12

V089

10

idem

3358/1315

idem

12

V017

10

idem

3358/1315

idem

12

HBsAg neutralisatietest (bevestiging)

V005

10

idem

3358/1315

idem

12

HBsAg, indien pos. ook HBsAg neutralisatietest

V012

10

idem

3358/1315

idem

12

HBV-DNA genotypering

V067

12

idem

3358/1315

idem

12

HBV-DNA inclusief hoog meetbereik

V066

12

idem

3358/1315

idem

12

indien HBsAg pos.)
HBs, anti-, titer, na vaccinatie, indien <100 mIE/ml
ook HBsAg en aHBc
HBs, anti-, titer, na vaccinatie (exclusief herhaling
indien nodig)
HBs, anti-, titer, vóór vaccinatie of vaccinatie onbekend
(exclusief herhaling indien nodig)

216

Bepaling

217

Bepaling

G
H

H

Omschrijving

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

V943

12

idem

3358/1315

idem

12

HBV-DNA kwantitatief met PCR (vaststellen van infectie)

V057

12

idem

3358/1315

idem

12

HBV-DNA kwantitatief met PCR, standaard meetbereik

V065

12

idem

3358/1315

idem

12

HBV-DNA kwantitatief met PCR; inclusief HBsAg-

V947

12

idem

3358/1315

idem

12

V940

12

idem

3358/1315

idem

12

HBV-genotypering met bepaling geneesmiddelenresistentie

V054

12

idem

3358/1315

idem

12

HCV, anti-, CMIA en immunoblot

V037

10

idem

3358/1315

idem

12

HCV, anti-, bevestiging, CMIA en immunoblot; HCV-PCR

V935

–

idem

3358/1315

idem

12

HCV, anti-, screening, indien positief ook bevestiging

V922

10

idem

3358/1315

idem

12

HCV bevestiging, alléén immunoblot

V907

–

idem

3358/1315

idem

12

HCV-RNA genotypering met LiPA

V064

12

idem

3358/1315

idem

12

HCV-RNA inclusief hoog meetbereik

V923

12

idem

3358/1315

idem

12

HCV-RNA kwantitatief met PCR

V063

12

idem

3358/1315

idem

12

HCV-RNA kwantitatief met PCR; inclusief HCV

V946

12

idem

3358/1315

idem

12

V917

12

idem

3358/1315

idem

12

HDV, IgG anti- (super/co-infectie met hepatitis delta virus)

V019

10

idem

3358/1315

idem

12

Hemochromatose genmutaties

B017

5;10

hr R. van Zwieten, laboratoriumhoofd

3346

r.vanzwieten@sanquin.nl

5

		

HBV-DNA kwantitatief en HBV genotypering met bepaling

020-512		hoofdstuk

geneesmiddelenresistentie indien HBV-DNA > 1000 IU/ml

neutralisatietest
HBV-DNA kwantitatief, indien > 1000 IU/ml
ook genotypering

indien immunoblot niet negatief

immunoblot
HCV-RNA kwantitatief met PCR, indien positief ook
genotypering met LiPA

			

hr M. Veldthuis, senioranalist		

m.veldthuis@sanquin.nl

Hemoglobinopathie

B002

5;10

idem

3346

idem

Hemolyse onderzoek

E920

5;10

idem

3346

idem

3

Hemolytische anemie door geneesmiddelen

E922

5

mw dr C. Folman, medisch bioloog

3373

c.folman@sanquin.nl

3

3

			

mw dr M. de Haas, arts		

m.dehaas@sanquin.nl

Hemolytische anemie door autoantistoffen

E921

5;10

idem

3373

idem

3

Hemolytische anemie door membraanstoornissen

E027

5;10

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

3390

c.vanderschoot@sanquin.nl

3

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

Hemolytische transfusiereactie, oorzaak

mw dr C. Folman, medisch bioloog

c.folman@sanquin.nl

E913

2

			
Hemolytische ziekte van de pasgeborene, onderzoek

E947

1

3373

drs L. Porcelijn, arts		
mw dr C. Folman, medisch bioloog

3373

c.folman@sanquin.nl

serologische oorzaak			

mw dr M. de Haas, arts		

m.dehaas@sanquin.nl

Heparin induced platelet activation assay (HIPAA)

drs L. Porcelijn, arts

l.porcelijn@sanquin.nl

T041

5;10

3379/3313

1

l.porcelijn@sanquin.nl
2
4

			

mw E. Huiskes, teamleider		

e.huiskes@sanquin.nl

Heparine geïnduceerde trombocyteopenie, type II (HIT)

T040

5;10

idem

3379/3313

idem

4

Hepatitis B pakket: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, zo nodig

V011

10

dr M. Koot, bioloog

3358/1315

m.koot@sanquin.nl

12

HBeAg, anti-HBe en IgM anti-HBc			

dr B.M. Hogema, biochemicus		

b.hogema@sanquin.nl

Hepatitisscreening IgM anti-HAV, HBsAg, anti-HCV

V932

10

idem

3358/1315

idem

12

HEV, IgG-anti en IgM-anti

V927

10

idem

3358/1315

idem

12

218

Bepaling

219

Bepaling

H

H

Omschrijving

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

HEV, immunoblot IgG

V022

10

idem

3358/1315

idem

12

HEV, immunoblot IgM en IgG

V077

12

idem

3358/1315

idem

12

HEV, immunoblot IgM

V049

10

idem

3358/1315

idem

12

HEV, PCR kwalitatief

V007

10

idem

3358/1315

idem

12

HEV-RNA met PCR inclusief immunoblot (IgM en IgG)

V956

12

idem

3358/1315

idem

12

HFE genmutaties

B017

5;10

hr R. van Zwieten, laboratoriumhoofd

3346

r.vanzwieten@sanquin.nl

5

		

020-512		hoofdstuk

			

hr M. Veldthuis, senioranalist		

m.veldthuis@sanquin.nl

Histonen, antistoffen tegen

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

A034

10

3173

			

hr J. de Jong, laboratoriumhoofd		

jan.dejong@sanquin.nl

HIV-1 RNA kwantitatief met PCR (‘viral load’)

dr M. Koot, bioloog

m.koot@sanquin.nl

V062

12

3358/1315

			

dr B.M. Hogema, biochemicus		

b.hogema@sanquin.nl

HIV-1 RNA kwantitatief met PCR: inclusief HIV-1/2

8
12

V903

12

idem

3358/1315

idem

12

V061

12

idem

3358/1315

idem

V902

10

idem

3358/1315

idem

12

HIV-1/2, anti-, screening, indien positief ook bevestiging

V901

10

idem

3358/1315

idem

12

HIV-p24-antigeen (recente infectie), indien pos. ook

V008

10

idem

3358/1315

idem

12

W040

–

dr N.M. Lardy, medisch immunoloog

3279

n.lardy@sanquin.nl

5

immunoblot
HIV-1 RNA kwantitatief met vervolg. Eerst HIV-1 RNA
kwantitatief, indien HIV-RNA gehalte > 1500 IU/ml, ook
geneesmiddelen resistentie
HIV-1/2, anti-, immunoblot; indien immunoblot niet
positief ook HIV-p24 antigeen

neutralisatie
HLA-A lage resolutie typering

			

mw J.M.E. van de Weerd, laboratoriumhoofd		

jme.vandeweerd@sanquin.nl

HLA-A hoge resolutie typering

W032

–

idem

3279

idem

5

HLA-A*, -B* hoge resolutie DNA typering

W013

6;10

idem

3279

idem

5

HLA-A, -B, -C, antistoffen tegen

W004

10

idem

3279

idem

5

HLA-A, -B, -C, antistoffen tegen, vervolgonderzoek

W016

10

idem

3279

idem

5

HLA-A, -B, -C, lage resolutie DNA-typering

W009

6;10

idem

3279

idem

5

HLA-B lage resolutie typering

W041

–

idem

3279

idem

5

HLA-B hoge resolutie typering

W030

–

idem

3279

idem

5

HLA-B27 DNA-bevestigingsonderzoek

W011

10

idem

3279

idem

5

HLA-B57

W031

10

idem

3279

idem

5

HLA-C lage resolutie typering

W042

–

idem

3279

idem

5

HLA-C hoge resolutie typering

W033

–

idem

3279

idem

5

HLA-DP

W024

6

idem

3279

idem

5

HLA-DQA lage resolutie typering

W046

–

idem

3279

idem

5

HLA-DQA hoge resolutie typering

W050

–

idem

3279

idem

5

HLA-DQB lage resolutie typering

W044

–

idem

3279

idem

5

HLA-DQB hoge resolutie typering

W048

–

idem

3279

idem

5

HLA-DQ2 en/of HLA-DQ8 typering

W006

10

idem

3279

idem

5

HLA-DRB345 lage resolutie typering

W045

–

idem

3279

idem

5

220

Bepaling

221

Bepaling

H

H/I

Omschrijving

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

HLA-DRB345 hoge resolutie typering

W049

–

idem

3279

idem

5

HLA-DRB lage resolutie typering

W043

–

idem

3279

idem

5

HLA-DRB hoge resolutie typering

W047

–

idem

3279

idem

5

HLA-DR, DQ lage resolutie DNA-typering

W010

10

idem

3279

idem

5

HLA-DR2 typering

W005

10

idem

3279

idem

5

HLA-DR52a DNA-typering

W007

10

idem

3279

idem

HLA-DRB1*, DQB1* hoge resolutie DNA typering

W008

6;10

idem

3279

idem

5

HPA-1a genotypering in maternaal plasma

T012

1;5

drs L. Porcelijn, arts

3379/3313

l.porcelijn@sanquin.nl

2

		

020-512		hoofdstuk

			

mw E. Huiskes, teamleider		

e.huiskes@sanquin.nl

HTLV I/ II, anti-, screening, indien positief ook immunoblot

dr M. Koot, bioloog

m.koot@sanquin.nl

V909

10

3358/1315

12

			

dr B.M. Hogema, biochemicus		

b.hogema@sanquin.nl

HTLV I/II, anti-, immunoblot

V010

10

idem

3358/1315

idem

12

Huid, ic + bm, antistoffen tegen

A014

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

			
Humira (Adalimumab), antistoffen tegen

J290

7;10

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

d.vanderkleij@sanquin.nl

3248/3449

10

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

Humira (Adalimumab), concentratie in serum

J291

7;10

idem

3248/3449

idem

10

Humira (Adalimumab), indien concentratie lager dan

J283

7;10

idem

3248/3449

idem

10

C023

10

mw dr D. Wouters, immunoloog

3244

verwacht ook antistoffen tegen
HUS-onderzoek

I

			

d.wouters@sanquin.nl

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

					
IA-2, antistoffen tegen

A050

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

IgA kwantitatief in serum

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

S902

10

3244

8
7

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

IgA subklassen kwantitatief, per subklasse

S007

10

idem

3244

idem

7

IgA, antistoffen tegen

S027

10

idem

3244

idem

7

IgA, IgG, IgM kwant. + high resolution elektroforese

S901

10

idem

3244

idem

7

IgA-index in liquor cerebrospinalis

S026

10

idem

3244

idem

7

IgD kwantitatief in serum

S005

10

idem

3244

idem

7

IgG kwantitatief in serum

S004

10

idem

3244

idem

7

IgG subklassen kwantitatief, per subklasse

S006

10

idem

3244

idem

7

IgG1 kwantitatief in serum

S601

10

idem

3244

idem

7

IgG2 kwantitatief in serum

S602

10

idem

3244

idem

7

IgG3 kwantitatief in serum

S603

10

idem

3244

idem

7

IgG4 kwantitatief in serum

S604

10

idem

3244

idem

7

IgM kwantitatief in serum

S003

10

idem

3244

idem

7

IL-6, kwantitatief

A003

–

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

7

222

Bepaling

223

Bepaling

H
I

i/J/K/L

Omschrijving

		

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

020-512		hoofdstuk

I
J
K
L

Immunogenetisch bloedonderzoek

G908

–

			
Immunoglobuline genen, configuratie, DNA-analyse

P026

5

dr N.M. Lardy, medisch immunoloog

3178

n.lardy@sanquin.nl

hr P.H. van Eede, laboratoriumhoofd		

p.vaneede@sanquin.nl

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

c.vanderschoot@sanquin.nl

3390

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

Immuuntrombocytopenie (ITP)

drs L. Porcelijn, arts

l.porcelijn@sanquin.nl

T924

5;10

			
Infliximab (Remicade), antistoffen tegen

J288

7;10

3379/3313

mw E. Huiskes, teamleider		

e.huiskes@sanquin.nl

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

d.vanderkleij@sanquin.nl

3248/3449

6
13
4
10

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

Infliximab (Remicade), concentratie in serum

J289

7;10

idem

3248/3449

idem

10

Intrinsic factor, antistoffen tegen

A002

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

Intrinsic factor, antistoffen tegen, indien negatief ook

idem

3173

idem

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

3390

c.vanderschoot@sanquin.nl

A906

10

P034

5

antistofen tegen pariëtale cellen
inv(16) bij AML-M4 Eo

J

			

L

13

c.homburg@sanquin.nl

						
JAK2 exon 12 mutatie-analyse

K

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

P902

5

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

3390

c.vanderschoot@sanquin.nl

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

JAK2-V617F-mutatie

idem

idem

P003

5

3390

13

						
Kahler, M., immunocytologisch onderzoek

P917

5

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

3390

c.vanderschoot@sanquin.nl

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

Kleihauertest, onderzoek naar foetomaternale transfusie

mw dr C. Folman, medisch bioloog

c.folman@sanquin.nl

E003

1

3373

13
2

			

mw dr M. de Haas, arts		

m.dehaas@sanquin.nl

Koortsreactie na transfusie

E914

2

idem

3373

idem

1

Kruisproef

W001

10

dr N.M. Lardy, medisch immunoloog

3279

n.lardy@sanquin.nl

5

			

mw J.M.E. van de Weerd, laboratoriumhoofd		

jme.vandeweerd@sanquin.nl

Kruisproef, problemen bij

mw dr C. Folman, medisch bioloog

c.folman@sanquin.nl

E912

2

			

3373

mw dr M. de Haas, arts		

1

m.dehaas@sanquin.nl

						
Leukemie, acute lymfatische, onderzoek

P901

5

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

3390

c.vanderschoot@sanquin.nl

13

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

Leukemie, acute myeloïde, onderzoek

P002

5

idem

3390

idem

13

Leukemie, acute myeloïde-M2, t(8;21)

P038

5

idem

3390

idem

13

Leukemie, acute undifferentiated, onderzoek

P903

5

idem

3390

idem

13

224

Bepaling

225

Bepaling

L/M

Omschrijving

Telefoon

e-mail

Theorie

Aanvraag

code

formulier

Leukemie, chronische lymfatische, onderzoek

P011

5

idem

3390

idem

13

Leukemie, chronische myeloïde (blasten crise), onderzoek

P905

5

idem

3390

idem

13

Leukemie, hairy cell, onderzoek

P915

5

idem

3390

idem

13

Leukemie, prolymfocyten, onderzoek

P914

5

idem

3390

idem

13

Leukocyten, isoleren en invriezen

L005

10

dr J. Lagerberg, biochemicus

3220

j.lagerberg@sanquin.nl

13

Leukocyten, isoleren en invriezen

W017

6

dr N.M. Lardy, medisch immunoloog

3279

n.lardy@sanquin.nl

5

020-512		hoofdstuk

			

mw J.M.E. van de Weerd, laboratoriumhoofd		

jme.vandeweerd@sanquin.nl

Leukocyten-functie-antigenen, expressie

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd

c.homburg@sanquin.nl

N004

10

			
LKM, antistoffen tegen (liver kidney microsomal antibodies)

A044

10

			
Lupus anticoagulans/anti-fosfolipiden

H022

4

3390/3678

dr A. Tool, senioranalist		
mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

c.eckmann@sanquin.nl

3120

			

medisch bioloog		

P006

10

d.hamann@sanquin.nl
j.schaap@sanquin.nl

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle,		
mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

3390

7

a.tool@sanquin.nl

mw J. Schaap, teamleider		

			
Lymfocyten, bepaling van de absolute aantallen

M

Deskundige

Aanvraag

		

8
8;11

m.vanessen@sanquin.nl
c.vanderschoot@sanquin.nl

7

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

Lymfocyten, bepaling van naïeve en memory cellen

P007

10

idem

3390

idem

7

Lymfocyten, bepaling van cytotoxische T-cellen

P008

10

idem

3390

idem

7

Lymfocyten subpopulaties (NHL etc.)

P032

5

idem

3390

idem

13

Lymfocytose onderzoek

P910

5

idem

3390

idem

13

						
M-proteïne onderzoek volledig

S021

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3244

d.hamann@sanquin.nl

9

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

M-proteïne, volledige typering, per antiserum

S022

10

idem

3244

idem

9

Mabthera (Rituximab), antistoffen tegen

J292

7;10

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

3248/3449

d.vanderkleij@sanquin.nl

10

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

Mabthera (Rituximab), concentratie in serum

J293

7;10

idem

3248/3449

idem

10

Mannose bindend lectine (MBL)

S029

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3244

d.hamann@sanquin.nl

7

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

Medicijn geïnduceerde trombocytopenie

drs L. Porcelijn, arts

l.porcelijn@sanquin.nl

T907

5

3379/3313

			

mw E. Huiskes, teamleider		

e.huiskes@sanquin.nl

Membraanpakket

hr R. van Zwieten, laboratoriumhoofd

r.vanzwieten@sanquin.nl

B009

5

			

3346

dr A. Tool, senioranalist		

3

a.tool@sanquin.nl

Methemoglobine

B014

5

hr R. van Zwieten, laboratoriumhoofd

3346

r.vanzwieten@sanquin.nl

3

Mitochondriën, antistoffen tegen

A005

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

Moederschapsonderzoek

dr N.M. Lardy, medisch immunoloog

n.lardy@sanquin.nl

G908

–

			
Monoklonale B-cel populatie

P918

5

			

226

Bepaling

3178

hr P.H. van Eede, laboratoriumhoofd		

p.vaneede@sanquin.nl

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

c.vanderschoot@sanquin.nl

3390

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

227

Bepaling

c.homburg@sanquin.nl

6
13

L
M

M/N/O/P

Omschrijving

		

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

020-512		hoofdstuk

M
N
O
P

N

Monoklonale T-cel populatie

P919

5

idem

3390

idem

13

Muscle specific kinase (MuSk), antistoffen tegen

A048

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

Myelodysplasie onderzoek

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

c.vanderschoot@sanquin.nl

P021

5

3390

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

Myositis serologie

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

A052

10

			

3173

hr J. de Jong, laboratoriumhoofd		

13
8

jan.dejong@sanquin.nl

						
Naïve en memory lymfocyten

P007

10

			
Natalizumab (Tysabri), concentratie

J299

7

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

3390

c.vanderschoot@sanquin.nl

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

d.vanderkleij@sanquin.nl

3248/3449

7
10

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

Natalizumab (Tysabri), antistoffen tegen

J307

7

idem		

idem

10

Non-Hodgkin lymfoom (NHL), anaplastische large cell,

P037

5

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

c.vanderschoot@sanquin.nl

13

t(2;5)-chromosoomtranslocatie			
Non-Hodgkin lymfoom (NHL), folliculair, t(14;18)-

3390

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

P013

5

idem

3390

idem

13

P036

5

idem

3390

idem

13

P912

5

idem

3390

idem

13

chromosoomtranslocatie, DNA-analyse
Non-Hodgkin lymfoom (NHL), mantelcel, t(11;14)chromosoomtranslocatie

O
P

Non-Hodgkin lymfoom (NHL), onderzoek

						
Omalizumab (Xolair), concentratie

J309

7

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

3248/3449

d.vanderkleij@sanquin.nl

10

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

Omalizumab (Xolair), antistoffen tegen

J308

7

idem		

idem

10

Opsonische activiteit van serum

N003

10

dr T.K. van den Berg, medisch bioloog

t.k.vandenberg@sanquin.nl

7

3678

			

dr A. Tool, senioranalist		

a.tool@sanquin.nl

Ouderschapsonderzoek

dr N.M. Lardy, medisch immunoloog

n.lardy@sanquin.nl

G908

–

3178

			

hr P.H. van Eede, laboratoriumhoofd		

p.vaneede@sanquin.nl

Ovarium, antistoffen tegen

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

A054

10

			

3173

mw J. Schaap, teamleider		

6
8

j.schaap@sanquin.nl

						
p-ANCA, (IBD), alleen IF

A055

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

			

hr G. Verbeek, senioranalist		

g.verbeek@sanquin.nl

Pancreas (eilandjes van Langerhans), antistoffen tegen

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

A018

10

			

228

Bepaling

3173

mw J. Schaap, teamleider		

229

Bepaling

j.schaap@sanquin.nl

8
8

P/R

Omschrijving

		

Pariëtale cellen (maagslijmvlies), evt. ook intrinsic factor,

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

A903

10

Telefoon

e-mail

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

Parvo B19, IgG anti-

dr M. Koot, bioloog

m.koot@sanquin.nl

V068

10

Theorie

020-512		hoofdstuk

antistoffen tegen			

3358/1315

			

dr B.M. Hogema, biochemicus		

b.hogema@sanquin.nl

Parvo B19 DNA kwantitatief met PCR

8
12

V002

10

idem

3358/1315

idem

12

Parvo B19 DNA kwantitatief met PCR inclusief anti-B19 ELISA V942

10

idem

3358/1315

idem

12

PLA2-R, antistoffen tegen

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

A053

			
Plasminogeen activiteit

R

Deskundige

H041

4

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

c.eckmann@sanquin.nl

3120

11

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

m.vanessen@sanquin.nl

			

medisch bioloog

Plasminogeen antigeen

H042

4

idem

3120

idem

11

Precipiterende antistoffen, Aspergillus fumigatus

Z255

10

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

3248/3449

d.vanderkleij@sanquin.nl

9

			

mw M. Heij, teamleider		

m.heij@sanquin.nl

Precipiterende antistoffen, Candida albicans

Z258

10

idem

3248/3449

idem

9

Precipiterende antistoffen, duivenserum/faeces

Z259

10

idem

3248/3449

idem

9

Precipiterende antistoffen, kanarie veren/faeces

Z260

10

idem

3248/3449

idem

9

Precipiterende antistoffen, koemelk

Z263

10

idem

3248/3449

idem

9

Precipiterende antistoffen, Micropolyspora faeni

Z256

10

idem

3248/3449

idem

9

Precipiterende antistoffen, papegaai veren/faeces

Z261

10

idem

3248/3449

idem

9

Precipiterende antistoffen, parkiet veren/faeces

Z262

10

idem

3248/3449

idem

9

Precipiterende antistoffen, Thermoactinomyces vulgaris

Z257

10

idem

3248/3449

idem

9

Proteïne C activiteit

H928

4

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

3120

c.eckmann@sanquin.nl

11

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

			

medisch bioloog

m.vanessen@sanquin.nl

Proteïne C activiteit, indien verlaagd ook antigeen

H952

4

idem

3120

idem

11

Proteïne C antigeen

H929

4

idem

3120

idem

11

Proteïne C resistentie

H950

4

idem

3120

idem

11

Proteïne C resistentie, indien verlaagd ook Factor V Leiden

H953

4

idem

3120

idem

11

Proteïne S totaal antigeen

H930

4

idem

3120

idem

11

Proteïne S vrij antigeen

H931

4

idem

3120

idem

11

Protrombine mutatie, DNA-analyse

H057

4

idem

3120

idem

11

Protrombinetijd

H003

4

idem

3120

idem

11

					
Refractoriteit na trombocytentransfusie

T902

2;5;10

			
Remicade (Infliximab), antistoffen tegen

J288

7;10

drs L. Porcelijn, arts

3379/3313

l.porcelijn@sanquin.nl

mw E. Huiskes, laboratoriumhoofd		

e.huiskes@sanquin.nl

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

d.vanderkleij@sanquin.nl

3248/3449

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

Remicade (Infliximab), concentratie in serum

idem

idem

230

Bepaling

J289

7;10

3248/3449

231

Bepaling

1
10
10

P
R

R/S

Omschrijving

		

Remicade (Infliximab), indien concentratie lager dan

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

J285

7;10

A042

10

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

020-512		hoofdstuk

idem

3244

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

idem

verwacht ook antistoffen tegen
Reumafactoren (ELISA)

d.hamann@sanquin.nl

			

hr J. de Jong, laboratoriumhoofd		

jan.dejong@sanquin.nl

Rhesus-c, AB0-bloedgroep + screening ery.as in

mw dr C. Folman, medisch bioloog

c.folman@sanquin.nl

E948

27

3372

27 w. zwanger			

mw dr M. de Haas, arts		

m.dehaas@sanquin.nl

Rhesus D, AB0-bloedgroep + screening ery.as in 27 w.

8
2

E940

27

idem

3372

idem

2

Rhesus D, bloedgroepbepaling, problemen bij

E013

2

idem

3373

idem

1

Rivaroxaban, anti-factor Xa spiegel

H086

4

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

3120

c.eckmann@sanquin.nl

8;11

zwanger + foetale Rhesus D typering

S

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

			

medisch bioloog

m.vanessen@sanquin.nl

RNA polymerase I/III, antistoffen tegen

A017

–

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3373

d.hamann@sanquin.nl

RPR (VDRL), indien positief ook titer

V912

10

dr M. Koot, bioloog

3358/1315

m.koot@sanquin.nl

			

dr B.M. Hogema, biochemicus		

12

b.hogema@sanquin.nl

						
Schildklier (thyreoglobuline), antistoffen tegen

A056

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

Schildklier (thyroidperoxidase), antistoffen tegen

A057

10

idem

3173

idem

8

Sclerodermie serologie

A020

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

			

hr J. de Jong, laboratoriumhoofd		

jan.dejong@sanquin.nl

Screening aanwezigheid allo-antistoffen tegen

drs L. Porcelijn, arts

l.porcelijn@sanquin.nl

T922

5;6;10

3379/3313

trombo-/leukocyten bij BMT			

mw E. Huiskes, laboratoriumhoofd		

e.huiskes@sanquin.nl

Screening bloedoverdraagbare infectieziekten

dr M. Koot, bioloog

m.koot@sanquin.nl

V972

10

			
Sikkelcelanemie

B002

5;10

			

3358/1315

dr B.M. Hogema, biochemicus		
hr R. van Zwieten, laboratoriumhoofd

3346

4
12

b.hogema@sanquin.nl
r.vanzwieten@sanquin.nl

hr M. Veldthuis, senioranalist		

m.veldthuis@sanquin.nl

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

3

Simponi, zie Golimumab
Skeletspier, antistoffen tegen

A021

10

3173

8

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

SLA/LP, antistoffen tegen

A051

10

idem

3173

idem

8

Somatische hypermutatiestatus bij CLL

P908

5

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

3390

c.vanderschoot@sanquin.nl

13

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

Speciale kweek op verzoek

M005

6

mw dr C. Voermans, bioloog

3445

c.voermans@sanquin.nl

–

Syfilis immunoblot

V914

10

dr M. Koot, bioloog

3358/1315

m.koot@sanquin.nl

12

			

dr B.M. Hogema, biochemicus		

b.hogema@sanquin.nl

Syfilis antistoffen, indien positief ook immunoblot en RPR

idem

idem

V918

10

3358/1315

						

232

Bepaling

233

Bepaling

12

R
S

T

Omschrijving

		

T

T-ALL, del(1)/SIL-TAL1

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

P039

5

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

3390

c.vanderschoot@sanquin.nl

13

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

T-cel receptorgenen, configuratie, DNA-analyse

P025

5

idem

3390

idem

13

T-gamma lymfocytose/neutropenie syndroom

P920

5

idem

3390

idem

13

Thyreoglobuline (schildklier), antistoffen tegen

A056

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

8

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

Thyroidperoxidase (schildklier), antistoffen tegen

A057

10

idem

3173

idem

TNF, kwantitatief

A008

–

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

d.hamann@sanquin.nl

7

Tocilizumab (Actemra), antistoffen tegen

J310

7

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

3248/3449

d.vanderkleij@sanquin.nl

10

8

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

Tocilizumab (Actemra), concentratie in serum

J311

7

idem

3248/3449

idem

10

Toxoplasma, IgG anti-, titer

V030

10

dr M. Koot, bioloog

3358/1315

m.koot@sanquin.nl

12

			

dr B.M. Hogema, biochemicus		

b.hogema@sanquin.nl

Toxoplasma, IgM anti- (recente infectie)

V029

10

idem

3358/1315

idem

12

Transfusion Related Acute Lung Injury (TRALI )

T903

2;5;10

drs L. Porcelijn, arts

3379/3313

l.porcelijn@sanquin.nl

1

			

mw E. Huiskes, laboratoriumhoofd		

e.huiskes@sanquin.nl

Transglutaminase, tissue, IgA-antistoffen tegen

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

R405

10

3173

8

			

mw J. Schaap, teamleider		

j.schaap@sanquin.nl

Transglutaminase, tissue, IgG-antistoffen tegen

R407

10

idem

3173

idem

8

Trastuzumab (Herceptin), antistoffen tegen

J312

7

mw dr D. van der Kleij, medisch bioloog

3248/3449

d.vanderkleij@sanquin.nl

10

			

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog		

d.hamann@sanquin.nl

Trastuzumab (Herceptin), concentratie in serum

J298

7

idem

3248/3449

idem

Trombinetijd

H004

4

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

3120

c.eckmann@sanquin.nl

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle,		

			

medisch bioloog

Trombocyten/leukocyten, antistoffen tegen, bij

T904

2;5;10

drs L. Porcelijn, arts

3379/3313

11

m.vanessen@sanquin.nl
l.porcelijn@sanquin.nl

1

koortsreactie na transfusie			

mw E. Huiskes, laboratoriumhoofd		

e.huiskes@sanquin.nl

Trombocytenantigenen genotypering

T021

1;5

idem

3379/3313

idem

4

Trombocytenfunctie-onderzoek

H060

4

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

3120

c.eckmann@sanquin.nl

11

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

			

medisch bioloog

Trombocytopathie

T912

5

T

020-512		hoofdstuk

drs L. Porcelijn, arts

3379/3313

m.vanessen@sanquin.nl
l.porcelijn@sanquin.nl

4

			

mw E. Huiskes, laboratoriumhoofd		

e.huiskes@sanquin.n		

Trombocytopenie door geneesmiddelen

T907

5

idem

3379/3313

idem

4

Trombocytopenie na transfusie

T906

2;5

idem

3379/3313

idem

1

Trombocytopenie van de pasgeborene

T911

1;5

idem

3379/3313

idem

2

Trombocytopenie van de pasgeborene, 2 à 3 weken

T919

1;5

idem

3379/3313

idem

2

T920

1;5

idem

3379/3313

idem

2

T023

5;10

idem

3379/3313

idem

4

na de partus
Trombocytopenie van de pasgeborene, 20e week,
volgende zwangerschap
Trombopoietine (TPO)

234

Bepaling

235

Bepaling

T/V

Omschrijving

		

TSH-receptoren, antistoffen tegen

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

A038

10

			
TTP (Trombotische Trombocytopenische Purpura)

H063

4;4a

Telefoon

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

j.schaap@sanquin.nl

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

c.eckmann@sanquin.nl

3120

			

medisch bioloog

10

			
Tweelingonderzoek (bepaling van één- of twee-eiïg)

G907

1

			
Tweelingonderzoek (DNA één-/ twee-eiïgheid)

G201

10

			

d.hamann@sanquin.nl

mw J. Schaap, teamleider		
mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

A016

e-mail

Theorie

020-512		hoofdstuk

			
Tubulaire basaalmembraan (TBM), antistoffen tegen

V

Deskundige

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

mw J. Schaap, teamleider		
mw dr C. Folman, medisch bioloog

3373

d.hamann@sanquin.nl

8

j.schaap@sanquin.nl
c.folman@sanquin.nl
m.dehaas@sanquin.nl

dr N.M. Lardy, medisch immunoloog

n.lardy@sanquin.nl

3178

11

m.vanessen@sanquin.nl

mw dr M. de Haas, arts		
hr P.H. van Eede, laboratoriumhoofd		

8

2
6

p.vaneede@sanquin.nl

Tysabri, zie natalizumab

						
Vaderschapsonderzoek

G908

10

dr N.M. Lardy, medisch immunoloog

3178

n.lardy@sanquin.nl

			

hr P.H. van Eede, laboratoriumhoofd		

p.vaneede@sanquin.nl

Von Willebrand Factor cleaving protease (ADAMTS13)

hr C.M. Eckmann, laboratoriumhoofd

c.eckmann@sanquin.nl

H063

4;4a

3120

			

mw dr ir M.J. van Essen-Hollestelle, 		

			

medisch bioloog

Von Willebrand Factor cleaving protease (ADAMTS13),

6
11

m.vanessen@sanquin.nl

H065

4;4a

idem

3120

idem

11

Von Willebrand Factor propeptide

H055

4

idem

3120

idem

11

Von Willebrand, ziekte van, typering d.m.v. DNA-

H059

4

idem

3120

idem

11

Von Willebrand Factor, activiteit

H013

4

idem

3120

idem

11

Von Willebrand Factor, antigeen

H014

4

idem

3120

idem

11

Von Willebrand Factor, multimerenanalyse

H015

4

idem

3120

idem

11

Voorlopercelkweek, (invriezen ampullen in combinatie

M003

6

mw dr C. Voermans, bioloog

3445

c.voermans@sanquin.nl

–

M002

6

idem

3445

idem

–

Voorlopercelkweek, myeloïde (CFU-GM)

M001

6

idem

3445

idem

–

Voorlopercelkweek, myeloïde en erytroïde (CFU-GM, BFU-E)

M004

6

idem

3445

idem

–

Vrije lichte ketens kwantitatief (serum), per keten

S030

10

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3244

d.hamann@sanquin.nl

9

antistoffen tegen

sequentie-analyse

met testkweek)
Voorlopercelkweek, erytroïde (BFU-E), o.a.
t.b.v. Polycythaemia Vera diagnostiek

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

Vrije lichte ketens kwantitatief (urine), per keten

S031

10

idem

3244

idem

9

Vrije lichte ketens kappa (serum)

S036

10

idem

3244

idem

9

Vrije lichte ketens kappa (urine)

S038

10

idem

3244

idem

9

Vrije lichte ketens lambda (serum)

S037

10

idem

3244

idem

9

Vrije lichte ketens lambda (urine)

S039

10

idem

3244

idem

9
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T
V

W/X/Z

Omschrijving

		

Aanvraag

Aanvraag

code

formulier

Deskundige

Telefoon

e-mail

Theorie

020-512		hoofdstuk

W
X
Z

W
X
Z

Waldenström, M., immunocytologisch onderzoek

P916

5

mw prof.dr C.E. van der Schoot, arts

3390

c.vanderschoot@sanquin.nl

			

mw C.H.E. Homburg, laboratoriumhoofd		

c.homburg@sanquin.nl

Waldenström, M., M-proteïne onderzoek volledig

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

d.hamann@sanquin.nl

S021

10

3244

			

hr E.J. Nieuwenhuys, teamleider		

e.nieuwenhuys@sanquin.nl

Waldenström, M., M-proteïne, volledige typering,

idem

idem

S022

10

3244

13
9
9

per antiserum

Xolair, zie omalizumab

						
ZnT8, antistoffen tegen

A025

10
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Bepaling

mw dr D. Hamann, medisch immunoloog

3173

mw J. Schaap, teamleider		
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d.hamann@sanquin.nl
j.schaap@sanquin.nl
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Diagnostiek op maat

Stichting Sanquin

Sanquin Bloedvoorziening bestaat sinds 1998 en is voortgekomen uit een fusie van de

Bovendien beschikken de divisies Diagnostiek en Research over een gezamenlijk kwaliteits-

Bloedvoorziening

Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst

systeem dat gebaseerd is op de normen ISO 17025 en ISO 15189. Een accreditatie voor

van het Nederlandse Rode Kruis (CLB). Het CLB is opgericht in 1943 en was aanvankelijk

dit systeem is in 1998 afgegeven door de Raad voor Accreditatie onder nummer L266.

onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis. Later is het CLB omgevormd tot een zelf-

De scope van de accreditatie is terug te vinden op zowel de Sanquin-website als op de

standige ‘not-for-profit’ stichting.

website van de Raad voor Accreditatie.

Sanquin Bloedvoorziening bestaat uit verschillende onderdelen:

Naast de genoemde normen waarvoor een accreditatie is behaald worden de normen

. de divisie Bloedbank: bloedinzameling, -bewerking en -uitgifte
. de divisie Plasmaproducten: bereiding plasmacomponenten en bloedcelconcentraten

voor GLP (Good Laboratory Practice), GMP (Good Manufactering Practice), GCP (Good

. de divisie Research: toegepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

zich daar wettelijk aan moeten houden of anderszins verplicht toe voelen. Tevens zijn

Clinical Practice), ISO 9001:2008 en FDA-Regulations nagestreefd bij die afdelingen die

(in nauwe samenhang met de Universiteit van Amsterdam, geformaliseerd in een

waar nodig eisen uit diverse vakgebieden opgenomen in het kwaliteitssysteem voor de

samenwerkingsverband onder de naam Landsteiner Laboratorium), naast onderwijs en

laboratoria waarop deze van toepassing zijn. Voorbeelden hiervan zijn: EFI en JACIE.

nascholing
. de divisie Diagnostiek: donorscreening, diagnostisch laboratoriumonderzoek en
contract(IVD)onderzoek, inclusief advies- en referentieactiviteiten
. de divisie Reagents: productie van (bloedgroep)reagentia.

Indien een klant voor contractdiagnostiek aanvullende kwaliteitseisen aan een project
stelt wordt door de afdeling ‘Quality Assurance’ van de divisies Diagnostiek en Research
(QA D&R) in samenwerking met de betrokken afdeling(en) en de klant beoordeeld hoe
een en ander ingepast kan worden in het kwaliteitssysteem of in het bedoelde onder-

Verspreid over heel Nederland zorgen de medewerkers van Sanquin Bloedvoorziening

zoeksproject.

op een efficiënte en veilige manier voor de afname van bloed, de bereiding van (bloed)
producten en de levering van bloed en bloedproducten aan ziekenhuizen en apotheken.
Daarnaast houden zij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en met

Privacy

het uitvoeren van diagnostisch (bloed)onderzoek.

Sanquin Diagnostiek streeft een optimale bescherming na van de binnenkomende
patiëntengegevens. Zij handelt hierbij volgens de Richtlijn Privacybescherming van

Dit Vademecum Diagnostisch onderzoek beperkt zich tot het pakket diagnostische labo-

Sanquin (documentnummer BT004.RL.SQ), opgesteld in het kader van de Wet

ratoriumverrichtingen van de divisie Diagnostiek.

Bescherming Persoonsgegevens.

Diagnostisch

Het wetenschappelijk onderzoek dat binnen Sanquin wordt uitgevoerd is van grote

Informatie over Sanquin diagnostisch onderzoek

onderzoek

invloed op de ontwikkeling van de diagnostiek in algemene zin. Veel fundamenteel

lnformatie aangaande Sanquin diagnostisch onderzoek kan worden verkregen

binnen Sanquin

onderzoek wordt verricht op immunologisch gebied. Dit onderzoek leidt vaak tot

bij het secretariaat van de divisie Diagnostiek: T 020 512 3479,

verbeterde vormen van immunodiagnostiek of tot nieuwe technieken, welke vervolgens

e-mail: diagnostiek@sanquin.nl

na klinische evaluatie aan het pakket van verrichtingen worden toegevoegd.
Het diagnostisch laboratoriumonderzoek van Sanquin heeft betrekking op:
. het toedienen van bloed en bloedproducten en de gevolgen daarvan
. het bepalen van bloedgroepen en weefselantigenen
. genetische analyse en de implicaties daarvan voor transfusiedoeleinden, zwangerschapsimmunisatie, orgaan- en beenmergtransplantaties, ziekte-associaties en vaderschapsonderzoek
. afwijkingen/deficiënties in bloedcellen en bloedplasma-eiwitten
. afwijkingen in het immuunsysteem van de mens, onder andere bij autoimmuunziekten
en immunodeficiëntie ziekten
. hemostase en trombose
. infectieziekten, vooral bloedoverdraagbare.

Kwaliteitsborging van het Sanquin diagnostisch onderzoek
De constante hoge kwaliteit van het door de divisie Diagnostiek uitgevoerde diagnostische
onderzoek wordt in eerste instantie gewaarborgd door de aanwezige wetenschappelijke

Staf:
. dr H. Bos, divisiedirecteur Diagnostiek
. N.J. Vreeswijk, MBA, beleidsmedewerker/relatiemanagement Diagnostiek
. dr R.J.T. Smeenk, medisch immunoloog, marketing/voorlichting/automatisering
Diagnostiek
. ir S.M.I. Ágoston, manager QA Diagnostiek en Research.
Voor diepergaande achtergrondinformatie over de theoretische en klinische betekenis
van de testen kunt u zich richten tot de deskundigen die vermeld staan in het onderdeel
Index van bepalingen van dit Vademecum. De aldaar vermelde doorkiesnummers staan
ook op de Aanvraagformulieren voor aanvraag van diagnostisch onderzoek en op de
uitslagbrieven.

lnformatie over administratieve ondersteuning
. Medische administratie: I.A.A. van Kleef, T 020 512 3272
. Verwerking ingekomen bloedmonsters: C. Ploeger, T 020 512 3321/3509
. Factuuradministratie: H. van Iersel T 020 512 3366

kennis binnen de laboratoria, welke up-to-date gehouden wordt door de nauwe band
met verschillende andere Sanquin onderdelen, met name met de divisie Research.
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Overige informatie over diagnostisch onderzoek bij Sanquin Diagnostiek

Aanvraagformulieren

Internet: de Sanquin internetsite (www.sanquin.nl) vormt een bijzonder uitgebreide bron

De meeste onderzoeken kunnen worden aangevraagd met:

van informatie over de diagnostiek die Sanquin kan verrichten. Ook informatie over
andere Sanquinactiviteiten is op deze site beschikbaar.

Aanvraagformulier 10

Immunodiagnostiek

Relatiemanagement: zowel de relatiebeheerders als de managers van de Sanquin

Meer specialistische formulieren zijn:

diagnostiek laboratoria leggen op geregelde basis bezoeken af bij inzenders van Sanquin

Aanvraagformulier 1

Zwangerschapsimmunisatie

Diagnostiek en bespreken dan nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek.

Aanvraagformulier 2

Transfusieproblematiek

Aanvraagformulier 4

Bloedstolling

Bloedbeeld: driemaandelijkse uitgave van Sanquin, waarin nieuwe ontwikkelingen, onder

Aanvraagformulier 4A

Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)

andere op het gebied van het diagnostisch laboratoriumonderzoek, worden besproken.

Aanvraagformulier 5

Immunohematologie

Aanvraagformulier 6

Beenmergtransplantatie-onderzoek

Tarieflijst Sanquin Diagnostisch Onderzoek: een jaarlijkse uitgave, waarin alle bij Sanquin

Aanvraagformulier 7

Monoklonale Therapeutica

Diagnostiek aan te vragen diagnostisch onderzoek is opgenomen, inclusief de daarvoor

Aanvraagformulier 11

Bloedonderzoek t.b.v. keuringen

geldende tarieven.

Aanvraagformulier 12

Virale nucleïnezuur diagnostiek

Aanvraagformulier 27

RhD- en Rhc-immunisatie

Sanquin Nieuwsbrief voor laboratoria: verschijnt afhankelijk van de nieuwswaarde

Aanvraagformulier Sanquin IHD locatie Dordrecht

4 à 5 keer per jaar. De elektronische nieuwsbrief voor laboratoria geeft aan de hand

Aanvraagformulier Sanquin IHD Diagnostiek locatie Groningen op aanvraag T 050 3610621

van korte berichten informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen diagnostiek en/of
binnen Sanquin Bloedvoorziening.
Elektronische datacommunicatie CLAUS
Symposia/bijeenkomsten/themamiddagen: regelmatig worden grotere of kleinere bijeen-

CLAUS staat voor ‘Centraal Laboratorium Aanvraag- en Uitslag Systeem’. Met dit systeem

komsten georganiseerd over één of meer onderwerpen die van belang zijn in de diagnostiek.

is het mogelijk om aanvragen en uitslagen voor diagnostisch onderzoek bij Sanquin
Diagnostiek langs elektronische weg te verzenden. Daartoe zijn koppelingen gemaakt

Sanquin Spring Seminars: sinds 2005 organiseert Sanquin om de twee jaar een conferentie

met diverse labinformatie- en andere systemen, op basis van EDIFACT 3.2 en HL7-

waar ‘leading scientists’ recente wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de

berichtuitwisseling.

bloedtransfusie, alsmede de consequenties daarvan voor bloedbanken, transfusiegeneeskunde en transfusiebeleid, aan de orde stellen.

Geautomatiseerd aanvraagformulier (GAF)
In plaats van bovengenoemde Sanquin aanvraagformulieren kan in overleg met divisie

Sanquin avonden: een aantal malen per jaar worden, op woensdag(na)middagen, bijeen-

Diagnostiek in het laboratorium van het ziekenhuis ook een eigen geautomatiseerd

komsten georganiseerd waarop bloedbank gerelateerde thematiek wordt besproken.

aanvraagformulier (GAF) worden geproduceerd en als extern aanvraagformulier worden
meegezonden met het bloedmonster. Op het secretariaat van Diagnostiek zijn voor-

Educatie: jaarlijks wordt een driedaagse cursus ‘Bloedtransfusies een probleem?’

schriften verkrijgbaar waaraan zo'n aanvraagprint zou moeten voldoen opdat deze op

georganiseerd. Deze cursus is geschikt voor analisten, die zich na hun algemene

Diagnostiek goed verwerkt kan worden.

opleiding, nader willen scholen op het gebied van de bloedtransfusie.
Elke twee jaar wordt een tweedaagse cursus Immuunhematologische diagnostiek voor
klinisch chemici in opleiding georganiseerd.

Afname en verzendcondities
Afhankelijk van het onderzoek kan ingezonden worden: gestold bloed, serum, ontstold
bloed, plasma, urine, speeksel, liquor, beenmerg en klierweefsel.

Inzenden van monsters

Elk monster dat voor onderzoek naar divisie Diagnostiek wordt gezonden, dient te

De monsterbuis dient tenminste te zijn voorzien van een etiket met naam en geboorte-

worden vergezeld van een volledig ingevuld Aanvraagformulier met administratieve

datum plus het BSN van de patiënt(e).

gegevens van de persoon/patiënt en opdrachtgever/betaler. Het Burger Service Nummer
(BSN) dient altijd te worden vermeld. Vermelding van de geboortedatum is van groot

Benodigde hoeveelheid monster: dit staat aangegeven op de Aanvraagformulieren bij het

belang ten behoeve van de registratie van de persoon/patiënt. Indien vermelding van

betreffende onderzoek en op de Sanquin website onder ‘Diagnostiek’, ‘Diagnostische

referentie- of opdrachtnummer op de uitslagbrief of nota gewenst wordt, dan gaarne dit

testen’.

nummer invullen onder ‘Uw referentienummer’. Het gewenste onderzoek kan worden

Voor minimaal benodigde hoeveelheden inzendmateriaal van kleine kinderen of speciale

aangegeven door het hokje voor het onderzoek aan te kruisen.

patiënten raadplege men de betreffende Sanquin deskundige.

De onderzoeken kunnen worden aangevraagd met een Sanquin aanvraagformulier,
elektronisch met behulp van CLAUS of middels een (eigen) geautomatiseerd aanvraag-

Gestold bloed: hiervoor dient de benodigde hoeveelheid bloed (zie het betreffende

formulier (GAF).

Aanvraagformulier) afgenomen te worden in een droge buis zonder anticoagulans.
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Serum: hiervoor dient men het afgenomen bloed in een droge buis zonder anticoagulans

PostNL: verzending dient plaats te vinden in een standaard (oranje) Sanquin Diagnostiek

een half uur bij kamertemperatuur te laten stollen, daarna af te draaien en de benodigde

verzenddoosje, met ‘leakproof bag’ en ‘absorption bag’. Deze verpakking voldoet aan

hoeveelheid serum in een droge verzendbuis over te brengen.

de eisen die door PostNL zijn gesteld (PI 650 (ADR) en de ICAO puncture test). Op deze
wijze verpakte monsters kunnen ongefrankeerd worden verzonden.

Ontstold bloed: als anticoagulans kan, afhankelijk van de bepaling, worden gebruikt:

De meeste monsters, die voor 17.00 uur bij een postagentschap worden aangeleverd,

heparine (voor HLA-onderzoek uitsluitend natriumheparine), EDTA (voor CD4/CD8

worden de volgende ochtend om 07.00 uur bij Sanquin Diagnostiek bezorgd.

uitsluitend korrel EDTA) of citraat. Na afname het bloed voorzichtig mengen met antiSpoedzendingen (onder andere granulocytenfunctieonderzoek of spoedbepalingen bij trans-

coagulans door de buis herhaalde malen te kantelen (niet schudden).

fusieproblemen): per TNT-expresse of per taxi. In de meeste gevallen levert TNT een snelle
Vers ontstold bloed: hiervoor dient het afgenomen bloed zo snel mogelijk verzonden te

en goede service. Bij spoedinzendingen dient altijd vooraf telefonisch contact te worden

worden en tenminste binnen 24 uur na afname 's ochtends voor 09.00 uur op Sanquin

opgenomen met de betreffende afdeling van Sanquin Diagnostiek. Bij spoedbepalingen

Diagnostiek te zijn. Sommige bepalingen worden niet dagelijks uitgevoerd; vóór

kunnen afwijkende tarieven in rekening gebracht worden.

verzending raadplege men eerst een Sanquin deskundige.
Plasma: als anticoagulans kan, afhankelijk van de bepaling, worden gebruikt: heparine,

Verzendmateriaal

EDTA of citraat. Na centrifugering kan de benodigde hoeveelheid plasma afgepipetteerd

Sanquin Diagnostiek stelt kosteloos verpakkingsmateriaal en aanvraagformulieren

worden.

beschikbaar voor verzending van patiëntenmonsters naar Sanquin Diagnostiek.
De monsters kunnen in dit verpakkingsmateriaal ongefrankeerd naar Sanquin Diagnostiek

Vers serum/vers plasma: hiervoor dient een half uur na afname serum of plasma

worden verzonden. Voor ziekenhuizen die door de Sanquin chauffeursdienst van Sanquin

afgedraaid en verzonden of ingevroren te worden.

Diagnostiek bezocht worden is voor sommige onderzoeken apart verzendmateriaal
beschikbaar.

Ingevroren monsters van vers serum of vers plasma: hiervoor dient plasma of serum zo
snel mogelijk ingevroren te worden in een diepvries van -18°C of lager. Verzending per

PostNL goedgekeurde verzenddoosjes met met ‘leakproof bag’ en ‘absorption bag’: in de

Sanquin chauffeur via -18°C kistje of per PostNL. Dit geldt voor sommige onderzoeken

normale oranje verzenddoosjes kunnen maximaal vijf buizen à 10 ml worden verzonden.

bij complement, bloedstolling, bij de bepaling van opsonische activiteit van serum en

Dit doosje kan via de brievenbus worden verzonden. Bij extreme buitentemperaturen,

nucleïnezuur diagnostiek (PCR) van het hepatitis C virus. Verzendinstructies dienen zeer

gaarne zo mogelijk vlak voor een lichting in de brievenbus deponeren of voor 17.00 uur

nauwkeurig opgevolgd te worden.

bij een postagentschap aanleveren.
HCV-PCR setjes: voor HCV-PCR stelt Diagnostiek aparte afname- en verwerkingssetjes

Verzending

beschikbaar. Voor een goede verwerking verzoeken wij u vriendelijk bij inzending alleen

De buis met te onderzoeken materiaal dient te zijn voorzien van tenminste naam en/of

hiervan gebruik te maken. De monsters dienen ingevroren naar Sanquin Diagnostiek te

donornummer, geboortedatum en BSN van de patiënt(e) en samen met een volledig

worden verzonden.

ingevuld aanvraagformulier, een CLAUS-formulier of een geautomatiseerd aanvraagAanvraag van verzendmateriaal:
. via het bestelformulier met rode steunkleur dat bij iedere verzending meegestuurd wordt
. via een elektronisch bestelformulier op de website van Sanquin: www.sanquin.nl, onder

formulier (GAF) te worden verzonden.
Sanquin chauffeursdienst: de meeste laboratoria van ziekenhuizen of instellingen in de

monsters bij gecontroleerde temperaturen (-18°C, +4°C of kamertemperatuur) naar

‘Diagnostiek’ gaan naar ‘Bestellingen’
. per e-mail, gericht aan udc@sanquin.nl
. telefonisch: T 020 512 3321 / 512 3509

Diagnostiek in Amsterdam. Voor onderzoek waarvoor vers bloed nodig is, dient het

. per telefax: F 020 512 3565

gezondheidszorg in (heel) Nederland worden dagelijks tussen 12-18 uur bezocht door
een chauffeur van Sanquin Bloedvoorziening. Deze Sanquin chauffeur brengt de

bloedmonster op het laboratorium van het ziekenhuis te worden aangeleverd, vóór het
tijdstip waarop de Sanquin chauffeur dit laboratorium bezoekt of waarop de bloedmonsters via PostNL worden verzonden. Dit geldt voor de bepalingen HLA, CD4- en

Uitslagen van

Snelheid uitslagbrief: bijna alle bepalingen worden elke werkdag ingezet; 90% van de

lymfocytenaantal, lymfocytenreactiviteit (AIDS), immunofenotyperingen en DNA-analyse

onderzoeken

uitslagen wordt binnen drie werkdagen verzonden. Een overzicht van de doorlooptijden

bij leukemieën en andere proliferatieve bloedziekten, onderzoek naar autoantistoffen bij

van de verschillende bepalingen is als pdf-bestand te downloaden van de Sanquin web-

trombocytopenie, PCR-onderzoek bij HIV, HCV en HTLV. Monsters met een zeer spoed-

site (www.sanquin.nl, onder ‘Diagnostiek’ gaan naar ‘Diagnostische testen’ en vandaar

eisend karakter dienen ingezonden te worden na telefonisch overleg met de betreffende

naar ‘Doorlooptijden’).

afdeling van divisie Diagnostiek (zie verder).
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door het de Nederlandse Zorgautoriteit, NZa. De tarieven van speciale onderzoeken zijn

Schriftelijk: de uitslagen worden per PostNL verzonden.

destijds in nauw overleg met de NZa en de Zorgverzekeraars Nederland (ZN) tot stand
gekomen.

Telefonisch: uitslagen kunnen, uitsluitend door opdrachtgever, worden opgevraagd via de
doorkiesnummers van de desbetreffende laboratoria, vermeld op het aanvraagformulier

Tarieflijst: Een Tarieflijst Sanquin Diagnostisch onderzoek kan worden aangevraagd via

en in het hoofdstuk ‘Index van bepalingen’ van dit Vademecum.

het bestelformulier in rode steunkleur, via het secretariaat Diagnostiek T 020 512 3479,
per e-mail: diagnostiek@sanquin.nl, of via het speciale aanvraagformulier op de Sanquin

Elektronisch: uitslagen kunnen langs digitale weg worden verkregen via CLAUS.

website (www.sanquin.nl, ga naar ‘Diagnostiek’ en vandaar naar ‘Bestellingen’).
Uitslagen spoedbepalingen: deze worden zowel telefonisch als schriftelijk doorgegeven
(bijvoorbeeld in geval van transfusieproblematiek, spoedbepalingen van HbsAg, antiGBM, ANCA, et cetera). In deze gevallen gaarne tevoren telefonisch contact opnemen

Gebruik Vademecum

Dit Vademecum Diagnostisch Onderzoek bestaat uit veertien theoriehoofdstukken,

met de betreffende afdeling van Sanquin Diagnostiek en op het aanvraagformulier

Sanquin Diagnostisch

gevolgd door een index van bepalingen, dit hoofdstuk met praktische informatie en een

vermelden dat het om een spoedbepaling gaat, met daarbij het telefoonnummer waarop

Onderzoek

uitgebreide trefwoordenlijst.

de uitslag kan worden gemeld en eventueel de naam van de behandelend arts.

De index van bepalingen bevat praktische informatie over alle diagnostische bepalingen
uit het palet Sanquin Diagnostisch Onderzoek, met gegevens over aanvraagcode, te

Tussentijdse uitslagen: afdelingen van Sanquin Diagnostiek waarvan het onderzoek is

gebruiken aanvraagformulier, de namen van de betreffende deskundigen bij Sanquin

afgerond en geautoriseerd kunnen ervoor kiezen een tussentijdse uitslag (brief en/of

Diagnostiek, met doorkiesnummer en e-mailadressen, en verwijzing naar de achter-

CLAUS-bericht) te verzenden (bijvoorbeeld indien onderzoek op een ander Sanquin

grondinformatie over het betreffende onderzoek in de theoretische hoofdstukken van dit

Diagnostiek laboratorium nog enige tijd zal kosten). Tussentijdse uitslagen worden altijd

Vademecum. Aan de binnenkant van de achterflap is eveneens een lijst van e-mailadressen

ook op de definitieve uitslagbrief vermeld.

van de betreffende deskundigen opgenomen.
In de uitgebreide trefwoordenlijst achterin dit Vademecum is getracht het gewenste

Bewaren van uitslagen: gegevens van inzendingen (naam en adresgegevens van patiënt/

onderzoek, de bepaling en zo mogelijk de ziekte waarop de bepaling betrekking heeft, zo

persoon, aanvragende en betalende instanties alsmede uitslagen van het aangevraagde

‘vindbaar’ mogelijk te maken. In deze alfabetisch gerangschikte trefwoordenlijst zijn ook

onderzoek) worden opgeslagen in het datasysteem van Diagnostiek gedurende de

afkortingen, synoniemen en andere ingangen te vinden.

wettelijk voorgeschreven periode. Het is de verantwoordelijkheid van de inzender de
patiënt/persoon hiervan in kennis te stellen. Daartoe geautoriseerde clinici kunnen ook
altijd historische uitslagen bij Diagnostiek opvragen. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek
van betrokken patiënten/personen kunnen uitslagen van verricht diagnostisch onderzoek
worden geanonimiseerd.

Disclaimer
De door Diagnostiek gerapporteerde resultaten hebben betrekking op het materiaal
zoals dat door het laboratorium is ontvangen. Divisie Diagnostiek neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in monstername en identificatie van het ontvangen
materiaal zoals door de opdrachtgever verstrekt en voor transport dat niet door de
Sanquin chauffeursdienst wordt verzorgd. Zowel bij papieren als elektronische uitslagen
geldt dat indien niet de volledige uitslagbrief wordt overgenomen in het ontvangende
systeem, Sanquin niet verantwoordelijk is voor daaruit voorkomende fouten en/of
omissies.

Meetonzekerheid van onderzoeken
Gegevens met betrekking tot de meetonzekerheid van de gerapporteerde kwantitatieve
resultaten zijn op te vragen bij het laboratorium waar de analyses zijn uitgevoerd.

Tarieven diagnostisch onderzoek
Sanquin Bloedvoorziening divisie Diagnostiek hanteert tarieven voor diagnostisch
laboratoriumonderzoek die zijn afgeleid van de tarieven die voorheen werden vastgesteld
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a4-integrine

transfusie 45

Anticardiolipine 122, 164, 178

Antistoffen tegen

antistoffen tegen 152

AITP 54

Anti-CMV 177

b2-glycoproteïne I 164

b2-glycoproteïne I 122

Alfa-1-antitrypsine 140, 141

Anticoagulans

abciximab 153

antistoffen tegen 164

fenotype 140

circulerend 159, 160

acetylcholinereceptoren 108, 116, 117

11q deletie 190

Alfa-1-foetoproteïne 140, 142

Anticonceptiva

adalimumab 153

17p deletie 190

Alfa-2-antiplasmine 159

orale 162

allergenen 11, 16

Alfa-globine 51

Anti-D-immunoglobuline

aquaporine-4 117

Alfa-methyldopa 65

verstrekking 23

basaalmembraan 115

Aanvraagformulieren 245

ALI 13

Anti-DNAse B 122

bijnierschors 106, 110

Abacavir

ALL 182, 185

Anti-dsDNA

bloedcellen 20

overgevoeligheid 78, 80

Allergie 145

Crithidia test 119

BP180 115

Abatacept 152, 153

blokkerende antistoffen 146

Farr assay 119

BP230 115

Abciximab

IgG4-antistoffen 147

PEG-assay 119

C1-esteraseremmer 133, 135

antistoffen tegen 153

IgG-antistoffen 147

titer 119

C1q 118, 120

abl-kinase mutatie 188

immuuncomplexen 147

Anti-EBNA 178

carboanhydrase II 106

ABO-bloedgroep 8

precipitinen 145

Anti-EBV 178

cardiolipine 122, 164, 178

antagonismen 30

type III 148

Antifosfolipidensyndroom 122, 163

cathepsine G 123

antistoffen tegen 22

Alloantistoffen 18, 20

Antigeenreceptorherschikking 181, 182

CCP 118

bepaling 10, 12, 25, 30

tegen erytrocyten 11

Antigeentypering 27

centromeren 118, 121

Abortus

Alloimmuun neutropenie 35

Antiglobulinetest 10, 12, 25, 30, 43

certolizumab 153

habituele 164

Alloimmuun trombocytopenie 31

Anti-HAV 167

CMV 177

Accreditatie

Alveolitis 145, 147

Anti-HBc 169

cornea 108, 115

CCKL 243

allergische 148

Anti-HBe 170

CTLA4 153

Raad voor Accreditatie 243

Amenorroe 110

Anti-HBs 169, 171

Desmogleïne 1 115

Acetylcholinereceptoren

Am-factoren 16

Anti-HCV 172

Desmogleïne 3 115

antistoffen tegen 108, 116, 117

AML 182, 186

Anti-HDV 172

dsDNA 118, 119

AChR Zie Acetylcholinereceptoren

AML1-ETO 186

Anti-HEV 174

dwarsgestreept spierweefsel 108

ACPA 119

Amyloïdosis 159

Anti-HIV 174

EBV 178

Actemra 152, 153

ANA Zie Antinucleaire antistoffen

Anti-HTLV 177

eilandjes van Langerhans 106, 111

Acute leukemie 185

Anafylactische reacties 139

Anti-La 120, 121

EJ 118, 121

Acute Lung Injury Zie ALI

Anafylotoxine 128

Anti-MPO 123

elastase 123

Acute lymfatische leukemie 185

ANCA 123

Anti-neutrofiele cytoplasmatische

endomysium 108, 113

Acute myeloïde leukemie 186

anti-MPO 123

Acuut reuma 122

anti-PR-3 123

Anti-nRNP 120, 121

etanercept 153

Acuut-fase eiwit 140, 142

titer 124

Antinucleaire antistoffen 112, 119, 121

extraheerbare nucleaire antigenen 119

Adalimumab 152, 153

Anemie 20

Antinucleaire factor Zie Antinucleaire

factor VIII 159

antistoffen tegen 153

aplastische 46

ADAMTS-13 164

autoimmuun hemolytische 40

Anti-parvovirus B19 179

filaggrine 118

ADCC-test 27, 28, 30

door geneesmiddelengebruik 65

Anti-PR-3 123, 124

fosfolipiden 122, 164

Addison

hemolytische 39, 42

Anti-Rhesus-antistoffen

GAD65 106, 111

ziekte van 106, 110

pernicieuze 106, 109, 110

c 22

gedeamideerd gliadine 108

Adrenalitis

sikkelcel 51

C 22

glad spierweefsel 108, 112, 113

autoimmuun 106, 109, 110, 111

ANF Zie Antinucleaire antistoffen

e 22

gliadine 113

Adult T-cel leukemie 177, 182

Angio-oedeem 132, 133, 139

E 22

glomerulaire basaalmembraan 108, 116

Afnamecondities 245

Antagonisme

Fy(a) 22

golimumab 153

Agglutininen

ABO 30

K 22

granulocyten 14

auto- 40

Kell 22

Anti-Ro 120, 121

granulocyten (p-ANCA) 108

aHUS 131

Rhesus (D) 22

Anti-Sm 120

hartspierweefsel 108, 114

AIDS 57, 104, 174

trombocytenbloedgroep 31

Anti-SS-A 120, 121

HAV 167

AIHA 40

Anti-C1q 118

Anti-SS-B 120, 121

HBc 169

A
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erytrocyten 10, 11, 13, 16, 42, 43

fibrillarine 118, 121

HBe 170

plasma-eiwitten 11, 16

APC-resistentie 160, 162

tubulaire 116

HBs 169

PM/Scl 118, 121

Apixaban 165

B-cel marker

HCV 172

PM-Scl100 121

Apoptose 129

CD19 104

HDV 172

PM-Scl75 121

APTT 160, 162

CD20 104

HER2 153

proteïnase-3 123

AQP4 Zie aquaporine-4

B-cellen

HEV 174

reticuline 113

Aquaporine-4

maligniteiten 189

histonen 120

Rhesus (D) 22, 25, 27, 30

antistoffen tegen 117

B-celmaligniteit 133

HIV 174

rituximab 153

Arthralgie 179

B-celreceptor

HLA 12, 14, 61

RNA polymerase 118

Artritis 137, 179

genherschikking 181

HPA 15

RP11 121

Aspergillose

B-chronische lymfatische leukemie 189

HPA-1a 31

RP155 121

bronchopulmonale 147

B-CLL 189

HTLV 177

Saccharomyces cerevisiae 108

AST 122

bcr/abl 188

huid 108, 115

sarcoplasmatisch reticulum 116

Astma 152

mutaties in abl 188

IA-2 106, 111

schildklier 109

ATLL 182, 193

Bechterew, ziekte van 78, 152

IgA 16

Scl-70 118, 121

Autoantistoffen 10, 20, 40, 42, 133

Beenmergtransplantatie

IgE 153

skeletspierweefsel 116, 117

tegen granulocyten 64

allogeen 77

IgG 118

SLA/LP 112, 113

tegen trombocyten 54, 57, 58

Behçet, ziekte van 78, 79

IL6-receptor 153

Sm 118, 120

trombocyten 31

Bence Jones eiwit Zie Vrije lichte ketens

immunoglobulinen 11, 16

soluble liver antigen 108, 112

warmte- 40

Bernard-Soulier syndroom 63, 159

infliximab 153

speekselklierafvoergangen 118

Autoimmuniteit

Bèta-2-microglobuline 140, 142

insuline 111

SRP 118, 122

bij darmziekten 108, 113

Bèta-globine 51

intercellulaire substantie 115

b2-glycoproteïne I 122

Autoimmuun adrenalitis 106, 109, 110,

Bijnier 106

intrinsic factor 106, 109, 110

SS-A (Ro) 118, 120, 121

Jo-1 118, 121

SS-B (La) 118, 120, 121

Autoimmuun gastritis 106, 109, 110, 111

antistoffen tegen 106, 110

keratine 118

steroïdhormoon-producerende cellen 106,

Autoimmuun granulocytopenie 54

Biliaire cirrose, primaire 81, 108

Autoimmuun hepatitis 112

Bilirubinemie 20

111

Bijnierschors

kernantigenen 118

110

Ku 118, 121, 122

TBM 116

Autoimmuun pancreatitis 106, 111, 112

Biologicals 151

lactoferrine 106, 123

Th/To 118, 121

Autoimmuun thyreoïditis 110, 111

antistoffen tegen 153

leukocyten 11, 12, 14, 77

thyreoglobuline 106, 108

Autoimmuun trombocytopenie 54

Rituximab 61

levercelmembraanantigeen 108, 113

thyreoidperoxidase 108

Autoimmuunziekten 106, 137

Birdshot chorioretinopathie 78, 79

liver cytosolic antigen-1 108, 112

tissue-transglutaminase 108, 113

gegeneraliseerd 118

Bloedbeeld 244

liver/pancreas antigen 112

tocilizumab 153

orgaanspecifiek 106

Bloedgroep

LKM-1 108, 112, 113

trastuzumab 153

van de bijnier 106, 110

ABO 8

lymfocyten 13, 78

trombocyten 11, 13, 15, 31, 57

van de huid 108, 114

compatibiliteitsonderzoek 10

Mi-2 118, 121, 122

TSH-receptoren 106, 109

van de lever 108, 112

Rhesus (D) 8

mitochondriën 108, 112, 113

tubulaire basaalmembraan 108, 116

van de maag 106, 109

Bloedgroepantagonisme 22

MuSK 108, 116, 117

U1RNP 120, 121

van de nier 108, 116

Bloedgroepbepaling 8

myeloperoxidase 123

ZnT8 111

van de pancreas 106, 111

Bloedgroeptypering

natalizumab 153

a4-integrine 153

van de schildklier 106, 108

foetaal 29

NOR90 118, 121

Antistoffen tegen PLA2-R 108

van het hart 108, 114

Bloedingneiging 161

nRNP 118, 120

Antistollingsmedicatie 162

van het oog 108, 115

aangeboren 159

OJ 118, 121

orale 163

van het ovarium 110

verhoogde 159

omalizumab 153

Antistollingstherapie

pariëtale cellen 106, 109, 110

orale 164

parvovirus B19 179

Antistreptolysine titer (AST) 122

PDGR 18, 121

B

verworven 159
Bloedingstijd 160

Bacteriële endocarditis 137, 139

Bloedplaatjes 156, 159, 160

Antitrombine 67, 160, 161

B-ALL 182, 185

Bloedstolling 156

perinucleaire factor 118

deficiëntie 161, 162, 163

Band 3 eiwit 47

Bloedtransfusie

PL-12 118, 121

Anti-b2-glycoproteïne I 160

Basaalmembraan

reactie 77

PL-7 118, 121

Anti-synthetase syndroom 122

antistoffen tegen 115

Bloedtransusie

PLA2-R 108, 116

AP50-titer 129, 134

glomerulaire 116

intra-uterien 28
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Bloedverwantschap 83

antistoffen tegen 106

Cimzia 152, 153

factoren 130

Bloedverwantschapsindex 88

Cardiolipine

Circulerend anticoagulans 159, 160

ficolines 126

Blokkerende antistoffen 109

antistoffen tegen 122, 178

Circulerende immuuncomplexen 137

klassieke route 126, 129, 134

B-lymfocyten 104

Carditis

Cirrose 168

lectine-route 126, 134

differentiatieschema 182

reumatische 108

CLAUS 245

lysis 46

maligniteit 189

Cathepsine 123

CLB 242

membrane attack complex 126

Bodedienst 246

CBFB-MYH11 186

Clinical trials 198

profiel 131

Boerenlong 145, 147

CCKL 76, 89, 243

CLL 182, 189

regulatie-eiwitten 131

Borrelia burgdorferi 179

CCP

IgVh-mutatiestatus 190

verbruiksdeficiëntie 130

Borstkanker 152

antistoffen tegen 118

CML 187, 188

Complement regulatie 131

BP180 108

CD20

CMV 177

Complementfactoren 126

antistoffen tegen 115

antistoffen tegen 152

antistoffen tegen 177

Complementpakket 130

BP230 108

CD32 61

C-MYC gen 192

Complementreceptor 3

antistoffen tegen 115

CD4/CD8 ratio 104

CN-leukemie 186

deficiëntie 98

B-PLL 190

CD41 54, 63

Coeliakie 80, 108, 113

Complementregulatie

B-prolymfocyten Leukemie 190

CD42 54, 63

Colitis ulcerosa 113

factor H 131

Bradykinine 133

CD42d 54

Collageenziekten 159

factor I 131

Burkitt lymfoom 178, 183, 192

CD46 128, 131

Common-ALL 182, 185

Congenitaal hartblok 120

CD55 128, 131

Compatibiliteitsonderzoek 8

Contacteczeem 145

CD59 128, 131

Complement 93

Coombs test 43

C1-esteraseremmer 128, 135

CD-nomenclatuur 181

activatie 41, 42, 126, 131

Cornea

activiteit 133

CEBPA-mutatie 187

activatieproducten 131

antistoffen tegen 108

antistoffen 133, 135

CE-IVD certificaat 198

activiteit 134

Corneatransplantatie 77

autoantistoffen 133

Centraal laboratorium van de Bloedtrans-

afwijkingen 93

CR1 (CD35) 128

alternatieve route 126, 129, 134

CREST-syndroom 118, 121

C

deficiëntie 132

fusiedienst Zie CLB

C1q

Centromeren

amplificatie-loop 126

Crithidia luciliae 119

antistoffen tegen 118, 120

antistoffen tegen 118, 121

AP50-titer 129

Crohn, ziekte van 78, 113, 142, 152

deficiëntie 98

Cephalinetijd Zie APTT

C1 126, 129

CRP 105

C1q-bindingstest 64, 138

CE-richtlijn 198

C1-esteraseremmer 132

Cryoglobuline 140, 143

C2

Certolizumab

C1q 129, 131, 133, 135

Cryoglobulinemie 139

deficiëntie 98

antistoffen tegen 153

C2 126, 129, 135

CTCL 182, 193

C3

Certolizumab pegol 152, 153

C3 126, 129, 131, 134, 135

CTLA4 152

deficiëntie 98

Ceruloplasmine 140, 142

C3a 128

Cyclic citrullinated peptide Zie CCP

spiegel 132

CGD 94, 95, 98, 99

C3d 131, 134, 135

Cytokinen 105

C3d 135

CH50-titer 129, 134

C3-‘nephritic’ factor 133, 136

Cytomegalovirus 177

C3-‘nephritic’ factor 133, 136

Champignonkwekerslong 147

C4 126, 129, 131, 133, 135

C4

Chediak-Higashi syndroom 98

C4a 128

deficiëntie 98

Chemotaxie 94, 128

C4A 130

depositietest 129

Cholangitis

C4B 130

Dabigatran 165

polymorfisme-onderzoek 130

primaire scleroserende 80, 81

C4-polymorfisme 136

DAF (CD55) 128

spiegel 132

Chromosoomdeletie 181

C5 126, 131, 134, 135

Darmziekten 113

C4A-deficiëntie 130

Chromosoomtranslocatie 181, 185

C5a 128

autoimmuniteit 108

C4B-deficiëntie 130

Chronisch lymfoproliferatieve

C9 126

inflammatoire 108, 113

CH50-titer 129

DDAVP 161

C4bp 128

aandoeningen 189

D

D816V-mutatie 188

C4-depositietest 134

Chronische actieve hepatitis 108

deficiëntie 129

Deficiëntie

C4-polymorfisme 136

Chronische Granulomateuze Ziekte

deficiëntieonderzoek 134

C1-esteraseremmer 132

factor B 126, 131, 135

C1q 98

Zie CGD

C7
deficiëntie 98

Chronische myeloïde leukemie 187

factor D 126, 135

C2 98

c-ANCA 123

Chroominhibitietest 50

factor H 135

C3 98

Carboanhydrase II

Churg-Strauss syndroom 123, 124

factor P 126

C4 98
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C4A 130

DNA-profiel 83

Erytroblastosis 20

Fibrinolyse 156, 159

C4B 130

DNA-typering

Erytrocytenantistoffen

Fibrinolytisch systeem 156

C7 98

Duffy 27

irregulaire 8, 22, 25, 27, 30

Ficoline 3

CD55 131

HLA 75

Essentiële trombocytose 188

deficiëntie 98

CD59 131

HPA 33

Etanercept 152, 153

Ficolines 126

complementreceptor 3 98

Kell 27

antistoffen tegen 153

Filaggrine

factor D 98

Kidd 27

European Federation for Immunogenetics

antistoffen tegen 118

factor H 98, 131

Rhesus 27

factor I 98, 131

Donath-Landsteiner antistoffen 41, 42

Evans

flt-3-mutatie 187

ficoline 3 98

Donath-Landsteiner test 45

syndroom van 57

FNAIN 35

G6PD- 48

Doorlooptijden

EVI1 expressie 187

FNAIT 31

GATA2 98

van diagnostische testen 247

Extraheerbare nucleaire antigenen

Foetale antigeentypering 29

IRAK4 98

Down's syndroom 114

antistoffen tegen 119

Follikelcentrum lymfoom 191

IRF8 98

Dressler

Extrinsieke stollingssysteem 156

Fosfolipiden 156

MCP 98

syndroom van 114

MyD88 98

dsDNA

pyruvaatkinase 50

antistoffen tegen 118, 119

Rac 2 98

Duffy 27

deficiëntie 98

vitamine B12 109

Duivenmelkerslong 145, 147

Factor H 128, 131

GAD65

b-actine 98

Dwarsgestreept spierweefsel

deficiëntie 98

antistoffen tegen 106, 111

Deficiënties

antistoffen tegen 108

Factor I 128, 131

Galactosemie 51

verworven 133

Dysfibrinogenemie 160, 163

deficiëntie 98

Gammopathie

Deletie 181

Dysproteïnemie 159

Factor IIa

monoklonale 144

remmer 165

Gastritis

Factor IX 160

autoimmuun 106, 109, 110, 111

EBNA

deficiëntie 159

superficiële 110

Dermatomyositis 118, 121

antistoffen tegen 178

Factor V 160, 162

GBM

Desmogleïne 1 108

EBV 178, 192

Factor V Leiden 160, 161, 162, 163, 165

antistoffen tegen 108, 116

antistoffen tegen 115

antistoffen tegen 178

genmutatie 163

G-CSF 53

Desmogleïne 2 108

Educatie 244

Factor VII 160

Gedeamideerd gliadine

Desmogleïne 3

Eilandjes van Langerhans

deficiëntie 160

antistoffen tegen 108

antistoffen tegen 115

antistoffen tegen 106, 111

Factor VIII 158, 160, 162, 163

Geelzucht 20

Diabetes

EJ

Factor X 160

Geleukemiseerde B-cel non-Hodgkin

insuline-afhankelijk 111

antistoffen tegen 118, 121

Factor Xa

Diabetes mellitus 80, 106, 110, 111

Elastase 123

remmer 165

Geneesmiddelgebruik

Diagnostiek op maat 196

EMEA-richtlijn 198

Factor XI 160

ANA 120

Differentiatiestadia 181

Emfyseem 140

Factor XII 133, 156, 159, 160

anemie 65

DNA-analyse 181, 183

ENA Zie Extraheerbare nucleaire

Factor XIII 160

anti-histon 120

Fagocyten 93

neutropenie 65

11q 190
17p 190
Dermatitis herpetiformis 108, 113

complementdeficiënties 134

E

antigenen

(EFI) 76

F

Flowcytometer 183

antistoffen tegen 122

Factor D

G

G6PD-deficiëntie 48

lymfomen 191

Ig-genen 181, 182, 190

Enbrel 152, 153

Familierelatieonderzoek 83

SLE 120

leukemie 181

Endocarditis

Farr assay 119

trombocytopenie 65

MBL 129

bacterieel 118, 137, 139

FCL 191

Genotypering 10, 27

TCR-genen 181, 182, 193, 194

Endomysium

Fc-receptoren 61, 65, 96

HNA 36

vaderschap 83

antistoffen tegen 108, 113

FDA-richtlijn 198

HPA 33

DNA-onderzoek

Endoxaban 165

FGFR1 188

Rhesus antigeen 27, 29

autosomaal 84

Enzymdeficiënties 51

Fibinogeen receptor 54

Gesystematiseerde lupus erythematosus

verwantschap 83

Enzymstoornissen 39, 48

Fibrillarine

X-chromosomaal 88

Eosinofielen 186

antistoffen tegen 118, 121

Gewrichtsontsteking 130

Y-chromosomaal 86

Epstein-Barr virus Zie EBV

Fibrine 156

Glad spierweefsel

DNA-polymorfisme 83

Erythema infectiosum 179

Fibrinogeen 160

antistoffen tegen 108, 112, 113
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Zie SLE

Glanzmann

Hartspierweefsel

Hemolysinen 40

transfusie advies 70

ziekte van 60, 62

antistoffen tegen 108, 114

bifasische 40, 41, 42

type I 68

Gliadine

Hashimoto

Hemolytische activiteit 129

type II 68

antistoffen tegen 113

ziekte van 106, 108, 110

Hemolytische ziekte

HIV 174

Glomerulaire basaalmembraan

HAV 167

van de foetus 20

antistoffen tegen 174

antistoffen tegen 108

antistoffen tegen 167

van de pasgeborene 20

immunoblot 174

Glomerulonefritis 134, 137, 139

incubatietijd 167

Hemorrhagische diathese 159

p24 antigeen 174

acute 122

vaccinatie 167

aangeboren 159

resistentie 176

idiopathische crescentische 123

HBc

verworven 159

RNA-test 174

membrano-proliferatieve 131

antistoffen tegen 169

Hemostase 156, 158

viral load 175

met anti-GBM antistoffen 108, 116

HBcore antigeen 169

Hemostaseonderzoek 160

window-periode 175

Glomerulopathie

HBe

Henoch-Schönlein

HIV-2 176

membraneuze 108, 116

antistoffen tegen 170

ziekte van 124

HLA

Glutamic acid decarboxylase Zie GAD65

HBs

Heparine

-A 73

Glycoproteïne V 54

antistoffen tegen 169

trombocytopenie 67

-A*29 79

Glycoproteïnecomplex

HBsAg 169

Heparine-geïnduceerde trombocytopenie
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