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KCHLnieuws is een uitgave 
van het Klinisch Chemisch 
Hematologisch Laboratori-
um & Trombosedienst en 
wordt per e-mail toege-
stuurd aan de medisch spe-
cialisten van het St. Elisa-
beth Ziekenhuis en het 
TweeSteden ziekenhuis 
alsmede aan de huisartsen 
in de regio. Deze uitgave is 
eveneens te zien op de 
website www.kchl.nl. 
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In overeenstemming met inter-
nationale adviezen omvat het 
antifosfolipidenonderzoek de 
volgende bepalingen: IgG en 

IgM antistoffen tegen cardiolipi-
ne, IgG en IgM antistoffen te-
gen beta-2-glycoproteine-1 en 
lupus anticoagulans. Voor-
alsnog zijn deze bepalingen 
niet meer separaat aan te vra-
gen. Na een evaluatieperiode 

zal, in overleg met de aanvra-
gers, worden gekeken naar de 
diagnostische waarde van deze 
bepalingen.   
Omdat een deel van deze be-
palingen niet meer hoeft te wor-

den verzonden naar een ander 
laboratorium kan het KCHL u 
nu sneller van een uitslag voor-

zien. Bovendien heeft het 
KCHL voor de uitvoering van 
deze bepalingen gekozen voor 
de ACL AcuStar van Instrumen-

tation Laboratory; een robuust 
platform dat in internationale 
studies een goede sensitiviteit 
en specificiteit laat zien voor de 
diagnose antifosfolipidensyn-
droom. 

AntifosfolipidenAntifosfolipidenAntifosfolipidenAntifosfolipiden----syndroomsyndroomsyndroomsyndroom    
Per 17 oktober gaat het KCHL het onderzoek voor het antifosfolipi-Per 17 oktober gaat het KCHL het onderzoek voor het antifosfolipi-Per 17 oktober gaat het KCHL het onderzoek voor het antifosfolipi-Per 17 oktober gaat het KCHL het onderzoek voor het antifosfolipi-
densyndroom in eigen beheer uitvoeren. densyndroom in eigen beheer uitvoeren. densyndroom in eigen beheer uitvoeren. densyndroom in eigen beheer uitvoeren.  

Bij vragen of opmerkingen 
n.a.v. dit bulletin kunt u contact 
opnemen met het KCHL, tel. 
013-5398014 of 013-4655338. 
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Het KCHL & Trombosedienst 

wenst u fijne feestdagen en 

een gelukkig  en gezond 2013 ! 

� 

Antifosfolipiden-syndroom 
 

� 

Ethanolbepaling van KFL 
naar KCHL 
 

� 

DNA diagnostiek van 
primaire lactose intolerantie 

dr. M.M.J.F. Koenders,  
assistent klinische chemie 
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Ethanolbepaling van KFL naar KCHLEthanolbepaling van KFL naar KCHLEthanolbepaling van KFL naar KCHLEthanolbepaling van KFL naar KCHL 

Per 1 december 2012 is de ethanolbepaling van het KFL overgenomen door het KCHL. Per 1 december 2012 is de ethanolbepaling van het KFL overgenomen door het KCHL. Per 1 december 2012 is de ethanolbepaling van het KFL overgenomen door het KCHL. Per 1 december 2012 is de ethanolbepaling van het KFL overgenomen door het KCHL. Reden hier-

voor is de wens van de kliniek om ook buiten kantooruren een ethanolspiegel te kunnen bepalen.     
Ethanol, in de volksmond bekent als alcohol, wordt gebruikt als genotsmiddel. Toxische effecten zijn 
te verwachten vanaf een bloedspiegel van 1 promille. Als levensbedreigende concentratie wordt een 
promillage van 4 genoemd. Dit zijn echter slechts richtwaarden aangezien er grote individuele ver-
schillen bestaan. Tot dusver werd de ethanolconcentratie bij verdenking op een ethanolintoxicatie 
buiten kantooruren geschat met behulp van de osmolgap. Ethanol geeft per promille een stijging van 
22 mOsm/kg. Nadeel van deze methode is dat niet zeker is of de verhoogde osmolgap afkomstig is 

van ethanol of van een andere stof.  
 
Kinetiek Kinetiek Kinetiek Kinetiek Ethanol wordt binnen 1 uur geresorbeerd in de maag en dunne darm en heeft een halfwaar-
detijd van 4-5 uur. Na consumptie van alcohol wordt ethanol gemetaboliseerd in de lever met behulp 
van enzymen. Dit gaat in twee stappen. Eerst oxideert het enzym alcohol dehydrogenase ( ADH ) , 
de alcohol tot acetaldehyde. Dit is een giftige stof die verantwoordelijk is voor de meeste schadelijke 
effecten van overmatige alcoholconsumptie op het lichaam. Vervolgens zet het enzym acetaldehyde 

dehydrogenase, de acetaldehyde om in acetaat wat in de citroenzuurcyclus wordt gemetaboliseerd. 
Tijdens dit proces worden zure metabolieten gevormd, voornamelijk beta-hydroxyboterzuur en lac-
taat, die leiden tot een metabole acidose met een verhoogde aniongap.     

 
    

Differentiaal diagnose Differentiaal diagnose Differentiaal diagnose Differentiaal diagnose Als bij verdenking op alcoholintoxicatie geen ethanol in de circulatie wordt ge-
vonden en er wel sprake is van een ernstige metabole acidose met een verhoogde anion-gap, dient 
men zich ervan bewust te zijn dat er sprake kan zijn van intoxicatie met een ander exogeen zuur, ten 
gevolge van eventueel methanol, ethyleen glycol en isopropanol gebruik. Alle alcoholen veroorzaken 
naast een verhoogde anion-gap ook een verhoogde osmol-gap. De bepaling van de osmolaiteit kan 
in dit geval aanvullend zijn.     

Aniongap; ( NaAniongap; ( NaAniongap; ( NaAniongap; ( Na++++, + K, + K, + K, + K++++ )  )  )  )  ––––  ( Cl ( Cl ( Cl ( Cl---- + HCO3 + HCO3 + HCO3 + HCO3---- )  )  )  )      
 
Het totaal van anionen en kationen in het lichaam houdt elkaar in evenwicht ( elektrisch neutraal ) . Na+ 
vertegenwoordigt circa 90% van alle kationen en Cl- + HCO3- circa 80% van alle anionen in het lichaam. 
Het verschil tussen die 90% en 80% ontstaat door ongemeten anionen: de aniongap. De aniongap be-
draagt gewoonlijk 8-12 mmol/l. De gap bestaat dus in werkelijkheid niet, maar is een handige maat om 
vast te stellen of er bij een intoxicatie, anionen HCO3- worden weggevangen door zuren ( acidose )  
waardoor de gap toeneemt. 

Vervolg op blz. 3 
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Vervolg op blz. 4 

 
Procedure Procedure Procedure Procedure De ethanolbepaling zal voor de kliniek ( E Z en TSZ )  geheel overgaan naar het KCHL. 
Middels vrije tekst op het KCHL formulier kan de ethanolbepaling worden aangevraagd. Bij verden-
king op een alchoholintoxicatie ( anders dan ethanol)  is de procedure ongewijzigd: de arts neemt 
contact op met de dienstdoende ziekenhuisapotheker waarna mogelijk wordt overgegaan tot scree-
ning van alcoholen.    

Osmolgap: ( bepaalde osmolaliteit )  Osmolgap: ( bepaalde osmolaliteit )  Osmolgap: ( bepaalde osmolaliteit )  Osmolgap: ( bepaalde osmolaliteit )  ----  ( 2 × Na  ( 2 × Na  ( 2 × Na  ( 2 × Na++++ + ureum + glucose ) + ureum + glucose ) + ureum + glucose ) + ureum + glucose )     
 
De osmolgap is het verschil tussen de gemeten osmolaliteit van het bloed en de berekende osmolaliteit. 
Bij de berekende osmolaliteit gaat men uit van de belangrijkste stoffen die bijdragen aan de osmolaliteit: 
natrium, glucose en ureum. Doordat niet alle osmotisch actieve stoffen in de berekening worden betrok-
ken, is de berekende osmolaliteit lager dan de gemeten osmolaliteit. Het verschil is de osmolgap; is nor-
maal minder dan 10 mosmol/kg. Bij een intoxicatie met alcoholen neemt de osmolgap toe, doordat deze 
stoffen of hum metabolieten bijdragen aan de gemeten osmolaliteit, maar niet aan de berekende. 
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Vervolg van blz. 2 
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DNA diagnostiek van primaire lactose DNA diagnostiek van primaire lactose DNA diagnostiek van primaire lactose DNA diagnostiek van primaire lactose     
intolerantie ( MCM6 analyse )intolerantie ( MCM6 analyse )intolerantie ( MCM6 analyse )intolerantie ( MCM6 analyse )     
Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond Lactose is een suiker ( disaccharide )  die voornamelijk voorkomt in melk van zoogdie-
ren en komt niet of nauwelijks voor in andere natuurlijke producten. Het lactoseaanbod is voor alle 
zoogdieren dus beperkt tot de zoogperiode. Lactose kan niet door de darm worden opgenomen en 
dient gesplitst te worden in de monosacchariden glucose en galactose door het enzym lactase dat 
voorkomt op de toppen van de dunne darmvili. De specifieke activiteit van het lactase in de dunne 
darm toont een karakteristiek verloop gedurende de ontwikkeling van het individu. Inhoudend dat de 

meerderheid van de bevolking een hoge lactase enzymactiviteit heeft tot de leeftijd van ongeveer 3 
tot 5 jaar. Hierna treedt een forse daling op van de lactase enzymactiviteit tot een zeer lage enzym-
activiteit in de volwassen leeftijd, met als gevolg lactose intolerantie. Een ander beloop wordt gezien 
bij mensen van Kaukasische afkomst. In deze populatie blijft de lactase enzymactiviteit gedurende 
het leven aanwezig, met als gevolg lactose tolerantie. Deze verschillen berusten op genetische facto-
ren. In het geval van aanhoudende lactose tolerantie berust dit op een evolutionair ontstaan polymor-
fisme in het MCM6 Helicase gen. 
 

Het MCM6 gen Het MCM6 gen Het MCM6 gen Het MCM6 gen Het lactase gen ( LCT )  codeert voor een eiwit met zowel lactase als ook phlorizin 
hydroxylase enzymactiviteit [OMIM 603202]. Up-stream van het LCT-gen ligt in het MCM6-gen een 

dr. E.M. Molhoek, assistent klinische chemie 
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RedactieadresRedactieadresRedactieadresRedactieadres    
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gebied dat functioneert als enhancer van het LCT-gen. Deze enhancer 
reguleert de transcriptie van het lactase gen. Polymorfismen in het 
MCM6-gen zijn geassocieerd met lactose tolerantie in het volwassen 
leven. Als in het MCM6 gen het polymorfisme ( LCT -13910C>T )  aanwe-

zig is, zorgt dit ervoor dat het lactase gen beter wordt afgelezen in de 
volwassen leeftijd, er is sprake van een lactose tolerantie ( genotype: 
CT en TT/ fenotype: lactose tolerant )  Indien aanwezig kan het LCT -

13915T>G polymorfisme, voorkomend in bedoeïenen in Saoedi-Arabië en 
Jordanië en in stammen in Kameroen, Ethiopië, Kenia en Soedan, wor-
den aangetoond. In het geval van het wildtype ( genotype CC )  is er 
geen polymorfisme aanwezig in het MCM6 gen en wordt het lactase 

gen in geringe mate afgelezen in de volwassen leeftijd en is sprake van 
lactose intolerantie ( genotype: CC/ fenotype lactose intolerant ) .  
 
Diagnostiek lactose intolerantie Diagnostiek lactose intolerantie Diagnostiek lactose intolerantie Diagnostiek lactose intolerantie Er kan onderscheid gemaakt tussen 
primaire en secundaire lactose intolerantie: 
PrimairePrimairePrimairePrimaire lactose intolerantie wordt veroorzaakt door een genetische 

verandering met als gevolg een verlaagde of afwezige expressie van 
het enzym lactase op de dunne darmvili. 
SecundaireSecundaireSecundaireSecundaire lactose intolerantie wordt veroorzaakt door atrofie van de 
dunne darmvili als veroorzaakt door een auto-immuun proces 
( c oeliakie ) , parasitaire infecties ( van Giardia Lamblia )  bacteriële of 
virale infecties ( gastroenteritis ) of medicijn gebruik ( bijv. NSAID ’ s ) .  
  

Het KCHL kent 2 testen in de diagnostiek van lactose intolerantie ( GI 
klachten ) . 
- De suikerabsorptietest De suikerabsorptietest De suikerabsorptietest De suikerabsorptietest ( SATSATSATSAT ) . Deze test kan gebruikt worden om 
de dunne darm permeabiliteit bij patiënten met gastrointestinale ( GI )  
klachten te bepalen en om te differentiëren tussen primaire en secun-
daire lactase of sucrase enzymdeficiëntie. 
- De DNA diagnostiek van het MCM6 gen De DNA diagnostiek van het MCM6 gen De DNA diagnostiek van het MCM6 gen De DNA diagnostiek van het MCM6 gen ( MCM6MCM6MCM6MCM6)  wordt gebruikt 

voor het aantonen van een primaire lactose intolerantie. 
 
De DNA diagnostiek van het MCM6 gen wordt uitgevoerd in 
EDTA bloed en kan op het labformulier worden aangevraagd 
als MCM6 of lactose intolerantie. 

Vervolg van blz. 3 ADRESSENADRESSENADRESSENADRESSEN    

St. Elisabeth St. Elisabeth St. Elisabeth St. Elisabeth     
Ziekenhuis TilburgZiekenhuis TilburgZiekenhuis TilburgZiekenhuis Tilburg    
Hilvarenbeekseweg 60 
5022 GC  Tilburg 
Postbus 90151 
5000 LC  Tilburg 
tel.  013 539 8014 
fax. 013 535 2390 
 
TweeSteden TweeSteden TweeSteden TweeSteden     
Ziekenhuis TilburgZiekenhuis TilburgZiekenhuis TilburgZiekenhuis Tilburg    
Dr. Deelenlaan 5 
5042 AD  Tilburg 
Postbus 90107 
5000 LA  Tilburg 
tel.  013 465 5338 
fax. 013 463 7583 
 
TweeSteden TweeSteden TweeSteden TweeSteden     
Ziekenhuis WaalwijkZiekenhuis WaalwijkZiekenhuis WaalwijkZiekenhuis Waalwijk    
Kasteellaan 2 
5141 BM  Waalwijk 
Postbus 90107 
5141 LA  Tilburg 
tel.  0416 682 560 
fax. 0416 682 298 

COLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFON    

RedactieRedactieRedactieRedactie    
Bert Westerhuis 
    
RedactieadresRedactieadresRedactieadresRedactieadres    
KCHL 
St. Elisabeth Ziekenhuis 
tel. 013 539 2693 
secretariaat.kchl@elisabeth.nl 
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dr. B.S. Jakobs, klinisch chemicus 


