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Bij vragen of opmerkingen n.a.v. dit bulletin kunt u con-tact opnemen met het KCHL, tel. 013-5398014 of 013-4655338. K C H L n i  e u w s   -  apr i l  2014  

Directe Orale AntiCoa-gulantia 1 IGF harmonisatie 3 Rapportage enkelvoudi-ge DNA onderzoeken in het EPD 4 IBD of IBS? Calprotecti-ne maakt het verschil 7 Einde van een tijdperk: nieuwe hemocytometrie apparatuur op het KCHL 8 Per 1 mei 2014 stopt het KCHL met de uitvoering van de Waterstofadem-test 9 IJzerbindingscapaciteit vervangen door transfer-rine ijzerverzadiging 11 Doorbellen van ultra pa-thologie direct aan de aanvragend specialist 12 
Vervolg op blz. 2 

Directe Orale AntiCoagulantiaDirecte Orale AntiCoagulantiaDirecte Orale AntiCoagulantiaDirecte Orale AntiCoagulantia    Voor een kwantitatieve bepaling van DOACs biedt het KCHL twee Voor een kwantitatieve bepaling van DOACs biedt het KCHL twee Voor een kwantitatieve bepaling van DOACs biedt het KCHL twee Voor een kwantitatieve bepaling van DOACs biedt het KCHL twee nieuwe bepalingen aan, de diluted Trombine Test (d TT )   voor Da-nieuwe bepalingen aan, de diluted Trombine Test (d TT )   voor Da-nieuwe bepalingen aan, de diluted Trombine Test (d TT )   voor Da-nieuwe bepalingen aan, de diluted Trombine Test (d TT )   voor Da-bigatran bigatran bigatran bigatran ( Pradaxa® ) , en de antien de antien de antien de anti----Xa assay voor RivaroxabanXa assay voor RivaroxabanXa assay voor RivaroxabanXa assay voor Rivaroxaban( X arelto® ) .     Momenteel is er commercieel nog geen bepaling voor Momenteel is er commercieel nog geen bepaling voor Momenteel is er commercieel nog geen bepaling voor Momenteel is er commercieel nog geen bepaling voor Apixaban Apixaban Apixaban Apixaban ( Eli-quis® )  beschikbaar.beschikbaar.beschikbaar.beschikbaar.    AchtergrondAchtergrondAchtergrondAchtergrond Dabigatan, Riva-roxaban en Apixaban zijn ver-tegenwoordigers van de klasse Directe Orale AntiCoagulantia( D OACs, voorheen bekend als NOAC ) . Ze zijn in gebruik bij atriumfibrilleren en veneuze tromboembolie. In beide indica-ties vervangen ze de vitamine K antagonisten ( VKA, aceno-coumarol en fenprocoumon ) . Daarnaast wordt een profylacti-sche dosis gebruikt na heup- en knievervanging. Het belang-rijkste voordeel van DOACs boven de VKA is dat routine-matige controle ( zoals de INR voor VKA )  over het algemeen niet nodig is. Betreffende effec-tiviteit en veiligheid worden DOACs beschouwd als niet-inferieur aan VKA. Hoewel er wordt gewerkt aan de ontwik-keling van antidota voor DOA DOACs, zoals vitamine K dat is in het geval van VKA ’ s, blijft het momenteel ontbreken van deze antidota een punt van zorg. 

DabigatranDabigatranDabigatranDabigatran    Dabigatran voor-komt de vorming van fibrine uit fibrinogeen door directe rem-ming van trombine ( Figuur 1 )  en heeft een halfwaardetijd van 12-14 uur ( Tabel 1 ) .  Dabigatran is een substraat van P-glycoproteine. Dabi-gatran kan een interactie aan-gaan met P-glycoproteïne-remmers (  bijv. ketoconazol )  hetgeen leidt tot hogere spie-gels. Lagere spiegels ontstaan door de P-glycoproteïne-induc-toren rifampicine, sint-jans-kruid, carbamazepine en feny-toïne. Gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die P-glycoproteïne induceren of remmen, wordt daardoor afge-raden.  
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Vervolg van blz. 1 Rivaroxaban en ApixabanRivaroxaban en ApixabanRivaroxaban en ApixabanRivaroxaban en Apixaban De werking van Rivaroxaban en Apixaban berust op een directe remming van factor Xa en onderbreekt daarmee zowel de intrinsieke als de extrinsieke route van de stollings-cascade, met als gevolg remming van zowel trombinevorming als de stolselvorming ( Figuur 1 ) .  Bij het metabolisme en excretie van Rivaroxaban en Apixaban zijn P-glycoproteïne en cytochroom P450 betrokken. Gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die sterke remmers zijn van CYP3A4 en P-glycoproteïne  ( b i jv. ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, hiv-proteaseremmers )  wordt niet aanbevolen wegens een verhoogde plasmaconcentratie van Riva-roxaban en Apixaban. Gelijktijdig gebruik van Rivaroxaban/Apixaban met sterke CYP3A4-inductoren en P-glycoproteïne ( bijv.  rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital of sint-janskruid )  kan leiden tot lagere plasmaconcentraties van Rivaroxaban/Apixaban. 

 Figuur 1. Aangrijpingspunten van verschillende orale antistollingmedicatie in de stollingscascade. AG Turpie; C Esmon. Thromb Haemost 2011; 105: 586 –596 LaboratoriumbepalingenLaboratoriumbepalingenLaboratoriumbepalingenLaboratoriumbepalingen Hoewel het niet noodzakelijk is om routinematig de DOAC-spiegel of werk-zaamheid in het bloed van patiënten te monitoren, bestaan er klinische situaties waarbij het wenselijk is om de aan- of afwezigheid van DOACs te bevestigen of waarbij het nodig is om de concentratie DOAC in het bloed vast te stellen met behulp van laboratoriumtesten. Onder deze situaties vallen onder andere acute ingrepen of invasieve procedures en levensbedreigende bloedingen.  Om een klinisch relevante spiegel van DOAC uit te sluiten, kan als screenende test in sommige ge-vallen gebruik worden gemaakt van de routine stoltesten ( Tabel 1 ) .  De effecten op protrombinetijd ( P T en INR )  en aPTT zijn echter niet gecorreleerd aan de concentratie van de DOACs. Voor een kwantitatieve bepaling van DOACs biedt het KCHL twee nieuwe bepalingen aan, de diluted Trombi-ne Test ( dTT )   voor Dabigatran en de anti-Xa assay voor Rivaroxaban. Momenteel is er commer-cieel nog geen bepaling voor Apixaban beschikbaar.  
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IGF harmonisatieIGF harmonisatieIGF harmonisatieIGF harmonisatie        Nieuwe referentiewaarden door harmonisatie IGFNieuwe referentiewaarden door harmonisatie IGFNieuwe referentiewaarden door harmonisatie IGFNieuwe referentiewaarden door harmonisatie IGF----1.1.1.1.    Zoals we al voor groeihormoon harmoniseren, is nu landelijk ook een harmonisatiemonster voor IGFZoals we al voor groeihormoon harmoniseren, is nu landelijk ook een harmonisatiemonster voor IGFZoals we al voor groeihormoon harmoniseren, is nu landelijk ook een harmonisatiemonster voor IGFZoals we al voor groeihormoon harmoniseren, is nu landelijk ook een harmonisatiemonster voor IGF----1 beschikbaar.1 beschikbaar.1 beschikbaar.1 beschikbaar.            Het gebruik van het harmonisatiemonster stelt de laboratoria in staat om geharmoniseerde resultaten door te geven. Dit houdt in dat de onderlinge vergelijkbaarheid van monsters tussen laboratoria is toegenomen en dat verschillen niet herleidbaar zijn tot verschillen in gebruikte methoden.  

Tabel 1. Karakteristieken van DOACs 
  Dabigatran* Rivaroxaban* Apixaban 

Piekmeting na inname 2-4hr 2-4 hr 3-4 hr 

Halfwaardetijd 12-14 hr 9-11 hr 8-15 hr 

        

Substraat P-glycoproteine P-glycoproteine 
Cytochroom P450 
(CYP3A4) 

P-glycoproteine 
Cytochroom P450 
(CYP3A4) 

        

Screeningstest APTT PT** Nee 

        

Kwantitatieve test dTT Anti-Xa voor Rivaroxa-
ban 

Nog niet beschikbaar 

Relevante spiegel onwaarschijn-
lijk 

< 50   ng/ml <25    ng/ml   

Overdosering > 450 ng/ml > 350 ng/ml   

        *   De screeningstest en kwantitatieve test kan foutieffoutieffoutieffoutief normaal zijn < 2 uur na inname. **  Een normale PT sluit een relevante Rivaroxaban spiegel niet volledig uit. Interferentie op stoltestenInterferentie op stoltestenInterferentie op stoltestenInterferentie op stoltesten DOACs kunnen interfereren in verschillende stoltesten ( stolfactoren, Lu-pus Coagulans etc. ) . Bij de aanvraag van stollingsonderzoek is het daarom van belang om het ge-bruik van het gebruikte coagulans te vermelden.      ProcedureProcedureProcedureProcedure    Middels vrije tekst op KCHL formulier kunnen de dTT en anti-Xa voor Rivaroxaban wor-den aangevraagd. LET OPLET OPLET OPLET OP, het is van belang altijd te vermelden dat het gaat om een Rivoraxaban het is van belang altijd te vermelden dat het gaat om een Rivoraxaban het is van belang altijd te vermelden dat het gaat om een Rivoraxaban het is van belang altijd te vermelden dat het gaat om een Rivoraxaban bepaling om verwarring met de antibepaling om verwarring met de antibepaling om verwarring met de antibepaling om verwarring met de anti----Xa bepaling voor LMWH te voorkomenXa bepaling voor LMWH te voorkomenXa bepaling voor LMWH te voorkomenXa bepaling voor LMWH te voorkomen.  De bepalingen worden binnen kantooruren uitgevoerd. In geval van spoedsituaties kunnen de bepa-lingen via de dienstdoende klinisch chemicus cito en buiten kantooruren aangevraagd worden. Dr. E.M. Molhoek, assistent klinische chemie  



 

    4444    

K l  i  n  i  s c  h  C  h e m i  s  c  h  H e  m a t  o  l  o  g  i  s  c  h  L   a b  o  r  a  t  o r  i  u  m  &  T  r  o  m b o  s e  d i  e  n s  t  Vervolg van blz. 3 

K C H L n i  e u w s   -   apr i l  2014  

Rapportage enkelvoudige DNA onderzoeken Rapportage enkelvoudige DNA onderzoeken Rapportage enkelvoudige DNA onderzoeken Rapportage enkelvoudige DNA onderzoeken 

in het EPD in het EPD in het EPD in het EPD         De enkelvoudige DNA onderzoeken MCM6, Hereditaire Hemochromatose, Factor II, Factor V, MTH-De enkelvoudige DNA onderzoeken MCM6, Hereditaire Hemochromatose, Factor II, Factor V, MTH-De enkelvoudige DNA onderzoeken MCM6, Hereditaire Hemochromatose, Factor II, Factor V, MTH-De enkelvoudige DNA onderzoeken MCM6, Hereditaire Hemochromatose, Factor II, Factor V, MTH-FR en JAKFR en JAKFR en JAKFR en JAK----2 worden vanaf 1 mei 2014 direct gerapporteerd in het KCHL scherm van het EPD. 2 worden vanaf 1 mei 2014 direct gerapporteerd in het KCHL scherm van het EPD. 2 worden vanaf 1 mei 2014 direct gerapporteerd in het KCHL scherm van het EPD. 2 worden vanaf 1 mei 2014 direct gerapporteerd in het KCHL scherm van het EPD.         AchtergrondAchtergrondAchtergrondAchtergrond De moleculaire biologie speelt in de geneeskunde een steeds prominentere rol, niet al-leen in de diagnostiek, maar ook in de behandeling, als preventie en bij het vaststellen van risicofac-toren voor ziekte. De moleculair biologische diagnostiek in het ziekenhuis kent grofweg de toepas-singsgebieden: diagnostiek van erfelijke aandoeningen, maligniteiten en infecties. Bij erfelijke aan-doeningen worden zogenaamde kiemlijnmutaties gediagnostiseerd op basis van mutaties/deleties/duplicaties/polymorfismen. Deze kiemlijnmutaties kunnen in alle kernhoudende cellen van het men-selijk lichaam worden aangetoond. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen ziekmakende erfelij-ke aandoeningen en niet-ziekmakende varianten die effect hebben op bijvoorbeeld het geneesmid-delenmetabolisme, farmacogenetica. Bij maligniteiten worden verworven mutaties/deleties/translocaties etc. gediagnostiseerd die voorkomen in maligne transformaties van cellen. Bij infecties wordt gekeken naar aanwezigheid van DNA of RNA van micro-organismen, bacteriën of virussen.  BepalingsmethodeBepalingsmethodeBepalingsmethodeBepalingsmethode De meest gebruikte techniek binnen de moleculaire biologie is de Polymerase Chain Reactie techniek ( P CR techniek ) . Met deze techniek wordt een specifiek stukje DNA dusda-nig vaak vermenigvuldigd dat het zichtbaar gemaakt kan worden.  Moleculair biologische diagnostiek van het KCHL Moleculair biologische diagnostiek van het KCHL Moleculair biologische diagnostiek van het KCHL Moleculair biologische diagnostiek van het KCHL De moleculair biologische diagnostiek heeft een belangrijke plaats veroverd in het diagnostisch proces binnen het KCHL.    Mutaties/deleties/duplicaties/polymorfismen worden in het KCHL voor diverse genen vastgesteld. Door de jaren heen is het pakket van analyses steeds verder uitgebreid naar behoefte van aanvrager/kliniek. In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de diverse genen die in het KCHL geanalyseerd kunnen worden. Op researchbasis kan volledige screening van een gen middels sequencen plaatsvinden om zo tot een diagnose te komen.    Als DNA-onderzoek wordt aangevraagd is voor een aantal onderzoeken, waaronder CYP P450, de etnische achtergrond van belang omdat de prevalentie verschilt per bevolkingsgroep en er gericht gekeken kan worden naar de in die populatie meest voorkomende varianten/mutaties. 

Het harmonisatiemonster is in het KCHL reeds in gebruik genomen en de meetresultaten worden hierop gecorrigeerd. In de rapportage wordt het geharmoniseerde resultaat vermeld met een achter-liggende opmerking waarin het ongeharmoniseerde resultaat is te zien.  Ten gevolge van de harmonisatie worden tevens de referentiewaarden veranderd, die landelijk zijn vastgesteld. Deze landelijke referentiewaarden worden halverwege april 2014 ingesteld. In de op-merking wordt gemeld: referentiewaarden gewijzigd. dr. ir. M.J.M. de Groot, klinisch chemicus 
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     Tabel 1. Overzicht van genen met de bijbehorende mutaties, deleties, duplicaties of polymorfismen en varianten die in het KCHL geanalyseerd worden. 
Diagnostiek van Gen Mutatie Variant 

Trombose Factor 

II 

protrombine G20210A   

Trombose Factor 

V Leiden 

Factor V G1691A   

Hereditaire Hemo-

chromatose 

HFE-gen Cys282Tyr 

His63Asp 

  

PCV JAK-2 V617F   

Lactose intoleran-

tie 

MCM6 LCT-13910C>T   

Cystic Fibrosis CFTR-gen 35 meest voorkomende mutaties ondervangt 

90% van Noord Europese Kaukasische popu-

latie 

  

MTHFR MTHFR C677T 

A1298C 

  

Farmacogenetica 

Cytochroom P450 

CYP2C9   *2 en *3 

  CYP2C19   *2, *3 en *17 

  CYP2D6   *3,*4, *5, *6, 

*10, *41 en 

duplicatie 

  CYP3A4   *22 

Farmacogenetica Thiopurine methyl-

transferase 

(TPMT) 

  *2 

*3A 

*3B 

*3C 

Farmacogenetica Vitamine K oxide 

reductase complex 

subunit 1. 

(VKORC1) 

C1173T   

Farmacogenetica Dopamine trans-

porter gen (DAT-

10 

Synoniem 

SLC6A3 

  DAT-1 VNTR 

genotype 9/9, 

9/10, 10/10 

Alpha-

Thalassemie 

Alpha-gobuline deleties 3.7, 4.2. SEA, 20.5, MED en triplica-

tie 

  

Beta-thalassemie Beta-globuline 21 mutaties ondervangt ± 72 % van de beta 

thalassemie mutaties 

  

Alpha1-

antitrypsine 

α1AT gen Type M (wildtype) 

Type S (E264V) 

Type Z (E342K) 

  

Vervolg van blz. 4 
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RapportageRapportageRapportageRapportage De analysetechnieken zijn door de jaren heen vereenvoudigd, echter de interpretatie en zorg richting patiënt blijft aandacht vragen. Het KCHL rapporteert het resultaat van het DNA-onderzoek op een separate eindbrief. De eindbrief geeft achtergrondinformatie van de analyse, de gebruikte techniek en is voorzien van advies ter ondersteuning van de aanvrager. In het kader van Lean in de zorg wil ook het KCHL naar papierloos werken. Een aantal enkelvoudige DNA-onderzoeken gaat vanaf 1 mei direct gerapporteerd worden in het KCHL scherm van het EPD. Dit zijn MCM6, Hereditaire Hemochromatose, Factor II, Factor V, MTHFR en JAK-2 ( T abel 2 ) . De in-formatie die voorheen op de eindbrief vermeld stond, kan indien wenselijk teruggezocht worden op de website van het KCHL onder het kopje bepalingenwijzer ( www.kchl.nl ) . Indien een mutatie gevonden wordt, wordt de opmerking toegevoegd: “ Voorlopig onderzoeksresultaat; graag bloed sturen voor bevestiging gevonden mutatie ” . Indien geen mutatie is gevonden of de mutatie is bevestigd in een onafhankelijk monster, wordt de opmerking gerapporteerd: ” definitieve uitslag ” . Tevens is de afdeling ICT van het St. Elisabeth Ziekenhuis druk doende de eindbrieven als PDF in het KCHL scherm te kunnen opnemen. Zodra dit gereed is, zal hierover berichtgeving volgen. Vakinhoudelijke vragen kunnen altijd gesteld worden via telefoonnummer 013 539 8014 optie 3, van het KCHL. 
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DNA onderzoek Rapportage mogelijkheid 

JAK-2 V617F Postief 

Negatief 

Hemochromatose 
HH-Cys282Tyr mut 

  

  

HH-His63Asp 

  

  

Negatief, wildtype 

Positief, heterozygoot 

Positief, homozygoot 

Negatief, wildtype 

Positief, heterozygoot 

Positief, homozygoot 

MCM6 mutatie LCT-13910 : CC 

Past bij lactose intolerantie 

  

LCT-13910: CT/TT 

Past NIET bij lactose intolerantie 

  

Factor II mutatie Negatief, wildtype 

Positief, heterozygoot 

Positief, homozygoot 

Factor V Leiden Negatief, wildtype 

Positief, heterozygoot 

Positief, homozygoot 

MTHFR 
MTHFR-C677T 

  

  

MTHFR-A1298C 

  

Negatief, wildtype 

Positief, heterozygoot 

Positief, homozygoot 

Negatief, wildtype 

Positief, heterozygoot 

Positief, homozygoot 

Tabel 2. Rapportage van enkelvoudige DNA onderzoeken in het KCHL scherm. 
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IBD of IBS? Calprotectine maakt het verschilIBD of IBS? Calprotectine maakt het verschilIBD of IBS? Calprotectine maakt het verschilIBD of IBS? Calprotectine maakt het verschil  IBD en IBS, slechts één letter verschil en in klachten van patiënten vaak nog minder. Toch maakt de IBD en IBS, slechts één letter verschil en in klachten van patiënten vaak nog minder. Toch maakt de IBD en IBS, slechts één letter verschil en in klachten van patiënten vaak nog minder. Toch maakt de IBD en IBS, slechts één letter verschil en in klachten van patiënten vaak nog minder. Toch maakt de diagnose IBD of IBS een enorm verschil voor de behandeling. De typische IBDdiagnose IBD of IBS een enorm verschil voor de behandeling. De typische IBDdiagnose IBD of IBS een enorm verschil voor de behandeling. De typische IBDdiagnose IBD of IBS een enorm verschil voor de behandeling. De typische IBD----klachten zoals buik-klachten zoals buik-klachten zoals buik-klachten zoals buik-krampen, verandering van stoelgang en vermoeidheid passen ook naadloos bij IBS. Een endoscopie krampen, verandering van stoelgang en vermoeidheid passen ook naadloos bij IBS. Een endoscopie krampen, verandering van stoelgang en vermoeidheid passen ook naadloos bij IBS. Een endoscopie krampen, verandering van stoelgang en vermoeidheid passen ook naadloos bij IBS. Een endoscopie kan het verschil maken, maar is bij IBS altijd negatief. Om deze vervelende endoscopieën te voorko-kan het verschil maken, maar is bij IBS altijd negatief. Om deze vervelende endoscopieën te voorko-kan het verschil maken, maar is bij IBS altijd negatief. Om deze vervelende endoscopieën te voorko-kan het verschil maken, maar is bij IBS altijd negatief. Om deze vervelende endoscopieën te voorko-men, is er nu een eenvoudige bepaling in ontlasting: Calprotectine, die het KCHL binnenkort zal in-men, is er nu een eenvoudige bepaling in ontlasting: Calprotectine, die het KCHL binnenkort zal in-men, is er nu een eenvoudige bepaling in ontlasting: Calprotectine, die het KCHL binnenkort zal in-men, is er nu een eenvoudige bepaling in ontlasting: Calprotectine, die het KCHL binnenkort zal in-voeren.voeren.voeren.voeren.        IBD of IBS? IBD of IBS? IBD of IBS? IBD of IBS? IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, oftewel een chronische darmontsteking. De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa zijn hiervan de meest bekende voorbeelden. Bij beide ziekte-beelden zijn er ontstekingshaarden in het spijsverteringskanaal, die bij Crohn over het gehele kanaal kunnen voorkomen, terwijl Colitis Ulcerosa zich vaak beperkt tot het laatste deel de dikke darm en endeldarm. Deze chronische ontstekingen worden gekenmerkt door periodieke opvlamming van de ontstekingshaarden en behandeld met antibiotica zoals infliximab. Om de diagnose Crohn of Colitis te stellen wordt er vaak een endoscopie gedaan.  IBS staat voor Irritable Bowel Syndrome, het prikkelbare darmsyndroom en vooral bekend als een spastische darm. Ook al zijn de symptomen dus erg vergelijkbaar, bij een spastische darm is er geen sprake van een ontsteking. De incidentie van IBS wordt in Nederland geschat op 10-20% van de be-volking. Een belangrijke oorzaak is stress en als behandeling is er naast het verminderen van deze stress vaak ook een dieetadvies. Een endoscopie bij deze patiënten is dus negatief, maar wordt nog relatief vaak gedaan. Een goede differentiatie tussen IBD en IBS kan dus veel endoscopieën voorko-men, dit is zowel patiëntvriendelijk als kostenbesparend. Door het bepalen van ontstekingsparame-ters, zoals CRP, kan dit verschil niet worden gemaakt.  Calprotectine: wat is het? Calprotectine: wat is het? Calprotectine: wat is het? Calprotectine: wat is het? Calprotectine is een calcium-bindend eiwit, dat vooral voorkomt in neutro-fiele granulocyten. Het zijn deze granulocyten die sterk betrokken zijn bij het ontstekingsproces van IBD. In de darmwand wordt de inhoud van de granulocyten naar buiten gespuugd en het eiwit dat hierbij vooral vrijkomt is Calprotectine. De celinhoud, en daarmee Calprotectine komt dus in de darm en ook in de feces terecht. De hoeveelheid Calprotectine in feces is een directe maat voor zowel de aanwezigheid als de activiteit van de ontsteking. Indien Calprotectine afwezig is, is dit dus ook een negatieve indicator: het sluit IBD uit en kan daarmee onnodige endoscopieën voorkomen. Vanwege de correlatie van het niveau van Calprotectine met mate van inflammatie bij IBD patiënten kan deze test ook worden gebruikt voor het monitoren van de therapie.  Bepalen van Calprotectine in feces Bepalen van Calprotectine in feces Bepalen van Calprotectine in feces Bepalen van Calprotectine in feces De bepaling van Calprotectine in feces is zeer effectief voor het uitsluiten van IBD. Hiervoor is een afkapwaarde bepaald, in verschillende studies en ook gevalideerd binnen het KCHL. Deze afkapwaarde is, Calprotectine: < 50 ug/g. Bij deze lage waarden is IBD uit-gesloten en een endoscopie dus overbodig. Bij hogere waarden is een endoscopie nodig om te diffe-rentiëren tussen Crohn en Ulcerosa. Bij waarden in het grijze gebied ( 50 –  200 ug/g )  kan, op ba-sis van de kliniek, worden besloten om een endoscopie nog uit te stellen en de bepaling te herhalen.  Het KCHL heeft  de bepaling voor Calprotectine gevalideerd. In maart 2014 is de aanvraag voor ap-paratuur goedgekeurd door de investeringscommissie van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis en het KCHL verwacht deze bepaling in de zomer van 2014 te implementeren. Dr. R. van Horssen, assistent klinische chemie 
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Einde van een tijdperk: nieuwe hemocytome-Einde van een tijdperk: nieuwe hemocytome-Einde van een tijdperk: nieuwe hemocytome-Einde van een tijdperk: nieuwe hemocytome-

trie apparatuur op het KCHL voor het bloed-trie apparatuur op het KCHL voor het bloed-trie apparatuur op het KCHL voor het bloed-trie apparatuur op het KCHL voor het bloed-

beeldbeeldbeeldbeeld     In 2014 is, met de komst van de nieuwe hemocytometrie apparatuur, ook wel celteller genoemd, een einde gekomen aan een tijdperk van meer dan 25 jaar op het KCHL. Sinds de komst van de eerste Hemalog apparatuur ( waardoor tot op de dag van vandaag in de kliniek niet over een bloedbeeld waardoor tot op de dag van vandaag in de kliniek niet over een bloedbeeld waardoor tot op de dag van vandaag in de kliniek niet over een bloedbeeld waardoor tot op de dag van vandaag in de kliniek niet over een bloedbeeld maar over een hemalogmaar over een hemalogmaar over een hemalogmaar over een hemalog----buis wordt gesprokenbuis wordt gesprokenbuis wordt gesprokenbuis wordt gesproken )  is de analyse van het bloedbeeld en dan vooral de leukocytendifferentiatie gebaseerd op de meyeloperoxidase ( MPO ) -activiteit in de cellen in combi-natie met de kernstructuur van de cel ( f irma Technicon/Bayer/Siemens ) . Vanaf 2014 wordt voor de analyse van het bloedbeeld en de leukocytendifferentiatie gebruik ge-maakt van celgrootte in combinatie met specifieke kleuringen die d.m.v. flowcytometrische technie-ken worden geanalyseerd ( f irma Sysmex ) .   Bloedbeeld en leukocytendifferentiatie Bloedbeeld en leukocytendifferentiatie Bloedbeeld en leukocytendifferentiatie Bloedbeeld en leukocytendifferentiatie Voordat de nieuwe apparatuur in gebruik is genomen, zijn de uitslagen vergeleken met de oude situatie; uitslagen voor het rode en witte bloedbeeld geven over-eenkomstige uitslagen.   Voor wat betreft de leukocytendifferentiatie: de neutrofielen en lymfocyten komen goed overeen, de monocyten daarentegen worden ( vooral in percentage )  duidelijk hoger gemeten, wat beter corre-leert met bevindingen in de literatuur. Het kan u opvallen dat u nu iets vaker een relatieve monocyto-se ziet.   Pathologische leukocytendifferentiatie Pathologische leukocytendifferentiatie Pathologische leukocytendifferentiatie Pathologische leukocytendifferentiatie In de meeste gevallen waarbij in het bloedbeeld afwijkende ( p athologische )  cellen aanwezig zijn, denk aan blasten, witte voorstadia, lymfoomcellen, CLL, etc. kan de hemocytometer ( c elteller )  die detecteren en geeft dan een waarschuwingsvlag mee met vermoeden op afwijkende cellen. In dat geval wordt het bloedbeeld onder de microscoop beoordeeld. Deze eventueel afwijkende cellen worden waargenomen als naast het bloedbeeld ook een leukocy-tendifferentiatie wordt bepaald. Met andere woorden, om geen ( on ) verwachte pathologie te mis-sen, kan het voorkomen dat het laboratorium een leukocytendifferentiatie op eigen initiatief toevoegt. Mocht u als aanvrager het vermoeden hebben op een bloedbeeldafwijking of -ziekte, vraag dan een bloedbeeld met differentiatie aan. 
 Erytroblasten meting en correctie Erytroblasten meting en correctie Erytroblasten meting en correctie Erytroblasten meting en correctie Aanwezigheid van erytroblasten ( kernhoudende, jonge erytrocy-ten )  in het bloed geeft onterecht hoge ( re )  leukocyten uitslagen omdat in de celteller de erytro-blasten bij de leukocyten worden geteld. Met de nieuwe apparatuur wordt bij elke analyse van de leukocyten in bloed standaard ook de erytroblasten gemeten en wordt het leukocytenaantal automa-tisch gecorrigeerd. In uitzonderlijke gevallen kan bij ( z eer )  lage aantallen leukocyten, de erytro-blast-telling onbetrouwbaar zijn. Vandaar dat we de automatische erytroblasten-telling niet rapporte-ren, maar de erytroblasten voor rapportage eerst onder de microscoop controleren.   Leukocyten in andere lichaamsvochten  Leukocyten in andere lichaamsvochten  Leukocyten in andere lichaamsvochten  Leukocyten in andere lichaamsvochten  In de validatieperiode zijn er slechts enkele gevallen ge-weest van lichaamsvochten met hogere leukocyt aantallen, met andere woorden de meeste metin-gen leverden zeer lage tot geen detectie van leukocyten op. Mocht u in combinatie met de kliniek vreemde of onverwachte uitslagen tegenkomen, neemt u dan zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 6 uur na afname contact op met het laboratorium ( T. 013-5398014 ) . Wij voeren dan een extra handmatige controle op de uitslagen uit. 



 

    9999    K C H L n i  e u w s   -   apr i l  2014  

K l  i  n  i  s c  h  C  h e m i  s  c  h  H e  m a t  o  l  o  g  i  s  c  h  L   a b  o  r  a  t  o r  i  u  m  &  T  r  o  m b o  s e  d i  e  n s  t  Mocht u na aanleiding van dit schrijven of in het algemeen ten aanzien van de hematologie, bloed-beeld of leukocyten ( differentiatie )  nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met Yvette Kluiters, T. 013-5392686 of op EZ sein 6496. Vervolg van blz. 8 
Dr. Y.C.M. Kluiters-de Hingh, klinisch chemicus 

Per 1 mei 2014 stopt het KCHL met de uit-Per 1 mei 2014 stopt het KCHL met de uit-Per 1 mei 2014 stopt het KCHL met de uit-Per 1 mei 2014 stopt het KCHL met de uit-

voering van de Waterstofademtest voering van de Waterstofademtest voering van de Waterstofademtest voering van de Waterstofademtest     
 De waterstofademtest wordt i.v.m. het geringe differentiërende vermogen per 1 mei 2014 afgeschaft. De waterstofademtest wordt i.v.m. het geringe differentiërende vermogen per 1 mei 2014 afgeschaft. De waterstofademtest wordt i.v.m. het geringe differentiërende vermogen per 1 mei 2014 afgeschaft. De waterstofademtest wordt i.v.m. het geringe differentiërende vermogen per 1 mei 2014 afgeschaft. De suikerabsorbtietest en DNA diagnostiek van het MCM6 gen kunnen worden aangevraagd in de De suikerabsorbtietest en DNA diagnostiek van het MCM6 gen kunnen worden aangevraagd in de De suikerabsorbtietest en DNA diagnostiek van het MCM6 gen kunnen worden aangevraagd in de De suikerabsorbtietest en DNA diagnostiek van het MCM6 gen kunnen worden aangevraagd in de diagnostiek van lactose intolerantie. diagnostiek van lactose intolerantie. diagnostiek van lactose intolerantie. diagnostiek van lactose intolerantie.      WaterstofademtestWaterstofademtestWaterstofademtestWaterstofademtest De waterstofademtest ( WSA )  berust op het meten van waterstof ( H2 )  in uitgeademde lucht. Indien H2 in de adem aanwezig is, duidt dit op bacteriële fermentatie van niet-geabsorbeerde koolhydraten. Dit principe wordt gebruikt in de lactose-ademtest om malabsorptie van lactose op te sporen.  Nadeel van de WSA met als test suiker lactose: 
• 10% van de mensen mist de H2 producerende bacteriën en produceert derhalve geen H2 in res-pons op malabsorptie van koolhydraten. Hier representeert een negatieve H2-ademtest een vals negatief resultaat.  
• Overheersende H2 consumerende methaan bacteriën kunnen eveneens een negatieve H2 adem-test geven. 
• Bacteriële overgroei of te snelle dunne darm passage kan resulteren in een vals positieve H2 ademtest. 
• Indien nuchter een hoge concentratie van H2 wordt gemeten, is dit meestal te wijten aan fermenta-tie van maaltijdresten in het colon. De test kan dan niet worden uitgevoerd. 
• Een positieve test wijst op toegenomen koolhydraatvergisting, echter de oorzaak en de plaats colon of dunne darm is niet opgehelderd. 
• Een positieve test duidt aan dat er sprake is van lactose malabsorptie, echter de test maakt geen onderscheid in primaire lactose enzymdeficiëntie of secundaire lactose deficiëntie a.g.v. beschadi-ging van het slijmvlies van de dunne darm.  
• De H2 ademtest kan alleen maar uitgevoerd worden in het ziekenhuis. De patiënt moet hiervoor een afspraak maken en kan dus niet direct worden geholpen ( wachttijd ) . 
• De patiënt moet enkele uren aanwezig zijn in het ziekenhuis. 
• Met name bij jonge kinderen wordt de test als vervelend ervaren ( blazen in een mondkap ) .   Gezien het geringe differentiërende vermogen van de WSA wordt deze test per 1 mei 2014 ge-schrapt. Vervangende testen zijn de suikersabsorptie test ( SAT )  en de DNA diagnostiek van pri-maire lactose intolerantie ( M CM6 mutatie analyse ) .  Vervolg op blz. 10 
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Vervolg op blz. 11 

De suikersabsorptie test ( SAT, test aanvraag is SAT)  De suikersabsorptie test ( SAT, test aanvraag is SAT)  De suikersabsorptie test ( SAT, test aanvraag is SAT)  De suikersabsorptie test ( SAT, test aanvraag is SAT)  De SAT kan gebruikt worden om de dunne darm permeabiliteit bij patiënten met gastrointestinale ( GI )  klachten te bepalen en om te differenti-eren tussen primaire en secundaire lactase of sucrase deficiëntie.  De patiënt heeft meestal wat langer bestaande bovenbuikklachten ( >1 maand) ,  diarree en voed-selintolerantie. Soms is er alleen sprake van een onverklaarbaar foliumzuur- of ijzertekort. In de meeste gevallen gaat het om ontstekingen van het dunne darmslijmvlies met als gevolg atrofie van de darmvilli. Als gevolg van de villus atrofie is er ook een afname van de lactase en sucrase enzym-activiteit in de dunne darm; er is dan sprake van een secundaire hypolactasiasecundaire hypolactasiasecundaire hypolactasiasecundaire hypolactasia en hyposucrasia. Ver-minderde lactase enzymactiviteit kan ook voorkomen als gevolg van een genetisch bepaalde ver-laagde expressie van het enzym lactase. Er is dan sprake van een primaire hypolactasiaprimaire hypolactasiaprimaire hypolactasiaprimaire hypolactasia, waarbij de permeabiliteit van de dunne darm intact is en de sucrase enzymactiviteit normaal zal zijn.  Principe van de SAT Principe van de SAT Principe van de SAT Principe van de SAT De patiënt drinkt een suikerdrank met vier testsuikers ( mannitol, raffinose, lac-tose en sucrose )  en verzamelt gedurende 5 uur urine ( dit kan thuis ) . Een gedeelte van de sui-kers wordt –  via verschillende transportmechanismen - opgenomen in de dunne darm en ongemeta-boliseerd uitgescheiden in de urine. Het percentage suiker dat teruggevonden wordt in de urine ten opzichte van de ingenomen hoeveelheid van de betreffende suiker ( recovery )  is een maat voor de permeabiliteit van de dunne darm. De recovery wordt uitgedrukt in ratio ’ s  waardoor storende facto-ren zoals maaglediging, verdunning bij secretie, snelheid van passage, renale klaring en urine verza-meling worden geëlimineerd.  Interpretatie van de SAT Interpretatie van de SAT Interpretatie van de SAT Interpretatie van de SAT Mannitol wordt opgenomen via transcellulair transport ( via de darmcel-len ) . Vlokatrofie resulteert in minder darmcellen en daardoor een verlaagde mannitol recovery. Raffinose wordt opgenomen via paracellulair transport ( tussen de darmcellen door ) . Vlokatrofie resulteert in beschadiging van de verbinding tussen de darmcellen en daardoor een verhoogde raffi-nose recovery. De raffinose/mannitol recovery ratio is een maat voor de permeabiliteit van de darm. Lactose en sucrose worden, net als raffinose, via paracellulair transport opgenomen in de darm. Daarnaast wordt lactose en sucrose ook door de enzymen lactase en sucrase afgebroken in de darm. De recovery van lactose en sucrose bij gezonde personen is derhalve slechts 1/10 ten opzich-te van raffinose. Omdat lactase en sucrase gelokaliseerd zijn op de toppen van de villi zijn deze en-zymen bij vlokatrofie verlaagd in activiteit of zelfs afwezig, hetgeen resulteert in een verhoogde lacto-se/raffinose en sucrose/raffinose ratio. Bij een primaire hypolactasia is er geen sprake van vlokatrofie, maar alleen van een afname van lac-tase activiteit en zal lactose dus verhoogd in urine worden uitgescheiden. Dit resulteert in een ver-hoogde lactose/raffinose ratio bij een normale raffinose/mannitol en sucrose/raffinose ratio. Wanneer een ontsteking alleen in het ileum van de dunne darm aanwezig is ( distale deel van de dunne darm ) , zoals nogal eens bij de ziekte van Crohn en bij Giardiasis het geval is, is de raffinose recovery wel verhoogd, maar de sucrose recovery niet. Sucrose wordt immers in het proximale deel van de dunne darm door sucrase al afgebroken. Een verhoogde raffinose/mannitol ratio bij een nor-male sucrose/raffinose ratio is daarom een aanwijzing voor een distale permebiliteitsstoornis. Daarnaast zijn er situaties beschreven die alleen invloed hebben op de lactase en sucrase activiteit op de villi van de dunne darm. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat ondervoeding en verminderde maagzuurproductie ( zuurremmers of atrofische gastritis )  de activiteit van beide enzymen kan ver-lagen. Dit resulteert in een verhoogde lactose/raffinose en sucrose/raffinose ratio bij een normale raffinose/mannitol ratio. We spreken dan van een gecombineerde hypolactasia en hyposucrasia ( z ie ook Hessels et al 2003 ) .  

Vervolg van blz. 9 
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IJzerbindingscapaciteit vervangen door trans-IJzerbindingscapaciteit vervangen door trans-IJzerbindingscapaciteit vervangen door trans-IJzerbindingscapaciteit vervangen door trans-

ferrine ijzerverzadigingferrine ijzerverzadigingferrine ijzerverzadigingferrine ijzerverzadiging        Vanaf januari 2014 wordt de transferrine ijzerverzadiging op een andere wijze berekend en daarmee Vanaf januari 2014 wordt de transferrine ijzerverzadiging op een andere wijze berekend en daarmee Vanaf januari 2014 wordt de transferrine ijzerverzadiging op een andere wijze berekend en daarmee Vanaf januari 2014 wordt de transferrine ijzerverzadiging op een andere wijze berekend en daarmee ook gerapporteerd door het KCHL. De rapportage van de latente ijzerbindingscapaciteit vervalt daar-ook gerapporteerd door het KCHL. De rapportage van de latente ijzerbindingscapaciteit vervalt daar-ook gerapporteerd door het KCHL. De rapportage van de latente ijzerbindingscapaciteit vervalt daar-ook gerapporteerd door het KCHL. De rapportage van de latente ijzerbindingscapaciteit vervalt daar-mee.mee.mee.mee.        De transferrine ijzerverzadiging geeft aan welk percentage van het serumeiwit transferrine is verza-digd met ijzer. Synoniemen zijn ijzerverzadiging, transferrine verzadiging, transferrinesaturatie en ijzersaturatie. De transferrine ijzerverzadiging ( in % )  wordt berekend vanuit de totale ijzerbindingscapaciteit ( T IJBC )  en de serum ijzerconcentratie. Hierbij wordt de gemeten serum ijzerconcentratie gedeeld door de TIJBC en vermenigvuldigd met 100.  De 2 belangrijkste manieren om TIJBC te bepalen zijn:  -Door de som van het serumijzer en de latente ijzerbindingscapaciteit. -Door de TIJBC te berekenen vanuit de transferrine concentratie. Voor de omrekening geldt dat 2 mol ijzer de bindingsplaatsen van 1 gram transferrine verzadigt: TIJBC = transferrine ( g/l )  x 25.   Gedurende één jaar zijn van alle patiënten waarbij zowel de ijzerstatus als de transferrine concentra-tie gemeten zijn, de TIJBC op beide manieren berekend en tegen elkaar uitgezet. Daaruit blijkt dat beide methoden gelijke TIJBC uitslagen geven. Het verzadigingspercentage van transferrine is normaal ongeveer 15-45 %, maar varieert met de serumijzerspiegel, die bij gezonde mensen sterk kan schommelen en een dagritme kent. Bij een ver-hoogde waarde is het advies om een tweede bepaling uit te voeren, waarbij de patiënt nuchter is en gedurende 24 uur geen vitaminepreparaten en ijzertabletten heeft ingenomen. Verhoogde waarden van transferrine ijzerverzadiging worden gevonden bij: ijzerstapeling ( h emochromatose ) , door gebruik van ijzertabletten en multivitaminepreparaten, bij hepatitis en bij overmatig alcoholgebruik. 

Dr. B.S. Jakobs, Klinisch chemicus 
Primaire lactose intolerantie ( MCM6 mutatie analyse, test aanvraag is MCM6)  Primaire lactose intolerantie ( MCM6 mutatie analyse, test aanvraag is MCM6)  Primaire lactose intolerantie ( MCM6 mutatie analyse, test aanvraag is MCM6)  Primaire lactose intolerantie ( MCM6 mutatie analyse, test aanvraag is MCM6)  De DNA diagnos-tiek van het MCM6 gen wordt uitgevoerd in EDTA bloed en kan op het labformulier worden aange-vraagd als MCM6 of lactose intolerantie. Achtergrondinformatie m.b.t. de diagnostiek van primaire lactose intolerantie is na te lezen in het KCHLnieuws van 2012.     Referentie: Hessels J, Eidhod HHM, Steggink J, Roeloffzen WWH, Wu K, Tan G, van de Stadt J, van Bergeijk L. Assessment of hypolactasia and site specific intestinal permeability by differential sugar absorption of raffinose, lactose, sucrose and mannitol. Clin Chem Lab Med 2003;41:1056-63. 

Vervolg op blz. 12 
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Doorbellen van (mogelijke )  ultra pathologie Doorbellen van (mogelijke )  ultra pathologie Doorbellen van (mogelijke )  ultra pathologie Doorbellen van (mogelijke )  ultra pathologie 

direct aan de aanvragend specialistdirect aan de aanvragend specialistdirect aan de aanvragend specialistdirect aan de aanvragend specialist     In samenspraak met de medisch specialisten vanuit het EZ en TSz is de doorbellijst voor laboratori-In samenspraak met de medisch specialisten vanuit het EZ en TSz is de doorbellijst voor laboratori-In samenspraak met de medisch specialisten vanuit het EZ en TSz is de doorbellijst voor laboratori-In samenspraak met de medisch specialisten vanuit het EZ en TSz is de doorbellijst voor laboratori-umbepalingen opgesteld en in de vergaderingen van de beide medische staven definitief vastgesteld umbepalingen opgesteld en in de vergaderingen van de beide medische staven definitief vastgesteld umbepalingen opgesteld en in de vergaderingen van de beide medische staven definitief vastgesteld umbepalingen opgesteld en in de vergaderingen van de beide medische staven definitief vastgesteld ( s inds 2011 ) .( s inds 2011 ) .( s inds 2011 ) .( s inds 2011 ) .     Open stond nog de vraag aan wie de afwijkende uitslag doorgebeld moet worden. Na overleg met de stafbesturen van het TSz en het EZ is afgesproken om in navolging van de meest geuite wens ” d oorbellen aan specialist/ aanvrager ”  dat zo voor alle specialismen door te voeren.  In december 2013 zijn we bij alle medisch specialistische vakgroepen nagegaan of de bij ons beken-de telefoonnummers de juiste en wenselijke waren. Inmiddels zijn alle gegevens bij ons bekend en staan we in de startblokken om, na communicatie over de exacte ingangsdatum met alle specialist managers, dit beleid te implementeren.  Te uwer informatie is de gehanteerde lijst met doorbelgrenzen toegevoegd ( zie blz. 13 ) . 

dr. ir. M.J.M. de Groot, klinisch chemicus 

K l  i  n  i  s c  h  C  h e m i  s  c  h  H e  m a t  o  l  o  g  i  s  c  h  L   a b  o  r  a  t  o r  i  u  m  &  T  r  o  m b o  s e  d i  e  n s  t  
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Verlaagde waarden worden gevonden bij ijzergebrek en bij een anemie bij chronische ziekten. In het kader van ijzergebreksanemie heeft de transferrine ijzerverzadiging echter zeer beperkte diagnosti-sche waarde. Bij anemie van chronische ziekte is in het algemeen de transferrine en ijzerconcentra-tie verlaagd, terwijl bij ijzergebreksanemie de transferrine verhoogd is bij een laag serumijzer. Bij een ijzergebreksanemie is de diagnostische waarde van ferritine vele malen hoger. Het ferritine in het bloed is een maat voor de hoeveelheid ijzer in de lever en het beenmerg. Als er te weinig ijzer aanwezig is, wordt de ferritinevoorraad aangesproken. Een anemie ontstaat wanneer er bijna geen ferritine meer over is.  
Vervolg van blz. 11 

Vakgroep laboratoriumspecialisten Klinische chemie 
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Doorbelgrens$ 

  

Bepaling Kliniek Polikliniek/huisarts 

  

      

ALAT   > 500 

APTT heparine controle > 180   

Bilirubine (neonataal)   > 260 

Calcium < 1,8 en > 3,0 < 1,8 en > 3,0 

CK > 500   

CRP   > 100 

Dabigatran > 450  > 450  

D-dimeer   > 500 

Glucose < 2,5 en > 25 < 2,5 en > 20 

Hb < 5,0 < 5,0 

   Elke Hb-daling van > 

3,0 
altijd altijd 

INR > 6,0 > 6,0 

Kalium < 2,6 en > 6,0 < 2,8 en > 6,0 

Vóór dialyse < 3,0 en > 6,0   

Kreatinine (m.u.v. dialy-

se) 
> 400 > 300 

Leucocyten < 1,5 < 1,5 en > 30 

Leucocytendifferentiatie Ernstige pathologie Ernstige pathologie 

Neutrofielen abs. < 1,0 < 1,0 

Lipase > 250 > 250 

Magnesium < 0,4 en > 3,0 < 0,4 en > 3,0 

Natrium < 120 en > 155 < 120 en > 155 

pH < 7,1 en > 7,6 < 7,1 en > 7,6 

PO2 (artieel) in kPa < 5,3 < 5,3 

PSA > 100 > 100 

PT > 17   

Rivaroxaban  > 350 > 350  

Trombocyten < 50 < 50 

  < 20* < 20* 

Troponine   > 0,01 

vrij T4 (FT4)   < 7 en > 50 
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