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Clinical bottom line 
Ham test en sucrose-lyse test zijn niet langer zinvol in de diagnose van paroxysmale 
nachtelijke hemoglobinurie. Flowcytometrie met CD55 en CD59 op erytrocyten en 
granulocyten is meer gevoelig en beter te standaardiseren. 
Clinical/ Diagnostic scenario 
PNH is een verworven aandoening waarbij de hematopoïetische cel geen GPI-gebonden 
proteïnen op zijn membraan exprimeert. De belangrijkste van die ontbrekende proteïnen zijn 
Decay Accelerating Factor (DAF of CD55) en Membrane Inhibitor of Reactive Lysis (MIRL 
of CD59), hierdoor zijn de rode bloedcellen gevoeliger aan complement. Bijgevolg treedt er 
hemolyse op in geval van complementactivatie. Addendum 1
De complementgevoeligheid kan in vitro getest worden door de PNH rode bloedcellen te 
incuberen in aangezuurd serum (Ham test). Addendum 2
Rode bloedcellen absorberen complementfactoren uit serum bij lage ionenconcentraties. PNH 
rode bloedcellen worden dan gelyseerd terwijl normale rode bloedcellen niet lyseren. Dit 
principe wordt toegepast in de sucrose-lyse. 
De afwezigheid van de GPI-gebonden eiwitten op de membraan van de bloedcellen kan door 
flowcytometrie worden aangetoond.  
Voorlopig bestaat nog geen standaardisatie voor de diagnose van PNH. Flowcytometrie wordt 
overal in de literatuur als gouden standaard vermeld, maar Ham test en sucrose-lyse test zijn 
wel op de aanvraagbons blijven staan. En welke monoklonalen dan dienen gebruikt te worden 
blijkt evenmin eenduidig. Gezien deze verscheidenheid binnen de diagnostiek werd op basis 
van een literatuurstudie en een evaluatie van de labo-aanvragen binnen het ziekenhuis, een 
aanpassing  van de diagnosemiddelen uitgevoerd. 
Questions 
1.      Volstaat immuunfenotypering in de diagnose van PNH en kunnen Ham test en sucrose-

lyse test definitief verlaten worden? 
2.      Welke celmarkers zijn meest geschikt voor het opsporen van PNH? 
3.      Op welke celpopulaties dient immuunfenotypering te gebeuren? 
Search terms 
PNH, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, CD55, CD59, flow cytometry 

• Medline (PubMed)  
• National Guideline Clearinghouse  
• Cochrane Library  
• SumSearch  
• Wintrobe's Clinical Hematologie, 10th edition (1999)  
• Practical Haematology, Dacie and Lewis, 9th edition (2001)  

Relevant Article(s)/ References 
1.      GUIDELINES: Belgian consensus recommendations for flow cytometric 

immunophenotyping. The Belgian Association for Cytometry. Van Bockstaele, Deneys, 
Philippe, Acta Clin Belg, 1999, Apr; 54(2): 88-98. 

2.      REVIEW: Application of Flow Cytometry to the Diagnosis of Paroxysmal Nocturnal 
Hemoglobinuria,, Cytometry, 42: 223-233 (2000) 



3.      ORIGINAL: A standardized flow cytometric method for screening paroxysmal nocturnal 
haemoglobinuria (PNH) measuring CD55 and CD59 expression on erythrocytes and 
granulocytes, Oelschlaegel, Besson, Arnoulet, Clin. Lab. Haem. 2001, 23, 81-90. 

4.      ORIGINAL: The Use of Monoclonal Antibodies and Flow Cytometry in the Diagnosis of 
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria, Sharon E. Hall, Wendell F. Rosse, Blood Vol 87, 
No 12 (June 15), 1996: pp 5332-5340. 

5.      REFERENCE BOOK: Practical Haematology, Dacie and Lewis, 9th Edition (2001), 
p219-229 

6.      REFERENCE BOOK: Wintrobe’s Clinical Hematology, 10th Edition (1999), p1264-1288
Critical Appraisal 
Immuunfenotypering blijkt gevoeliger dan Ham test en Sucrose-lyse test: Wintrobe’s 
Clinical Hematolgy en Practical Haematology by Dacie and Lewis. 

• De standaard Ham test is vrij goed in het schatten van de proportie rode bloedcellen 
zolang er PNH III cellen aanwezig zijn en dit niet meer dan 20%. Wanneer de 
porportie PNH III cellen minder dan 5% uitmaakt of de PNH II cellen minder dan 
20%, dan blijkt de Ham-test vals-negatief.  

• Flowcytometrie kan onderscheid maken tussen populaties PNH I (geen deficiëntie van 
CD55 en CD59), PNH II (partiële deficiëntie van CD55 en CD59) en PNH III 
(volledige deficiëntie van CD55 en CD59).  

• Op flowcytometrie kan de afwijkende populatie gekwantificeerd worden. Het 
percentage PNH III cellen  correleert met de mate van hemolyse. In geval van 
bloedtransfusie of hemolytische crisissen wordt het percentage PNH RBC wel 
onderschat, maar vals-negatieve resultaten zijn quasi uitgesloten. Enerzijds doordat de 
test een zeer hoge sensitiviteit heeft (1% PNH RBC zou kunnen gedetecteerd worden), 
anderzijds worden ook de neutrofielen getest en deze zijn lichaamseigen  

CD55 en CD59 zijn de meest geschikte celmarkers voor het opsporen van PNH: 
Wintrobe’s Clinical Hematology 
•        Het bepalen van CD59 op erytrocyten blijkt de eenvoudigste methode te zijn omdat het 

normaal in een heel hoge densiteit aanwezig is. Rode bloedcellen met complete of partiële 
deficiëntie zijn makkelijk te onderscheiden. 

•        De afwezigheid van CD59 draagt ook meer bij tot de complementgevoeligheid. Er zijn 
zeldzame gevallen beschreven die een nulfenotype hebben voor CD55, Inab genoemd. 
Dergelijke patiënten vertonen een normale expressie van CD59 en hebben geen 
hematologische afwijkingen. Congenitale, geïsoleerde deficiëntie van CD59 resulteert 
echter wel in een syndroom, klinisch niet te onderscheiden van PNH. 

•        Omwille van deze geïsoleerde congenitale afwezigheid van bepaalde proteïnen is het dan 
ook belangrijk bij de interpretatie van de testresultaten dat er minstens 2 afwijkende 
monoklonalen zijn. CD55 is echter 6 tot 8 keer minder geëxprimeerd dan CD59. 

Het testen van erytrocyten en granulocyten zijn de meest geschikte celpopulaties voor 
het opsporen van PNH: The Use of Monoclonal Antibodies and Flow Cytometry in the 
Diagnosis of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria en A standardized flow cytometric 
method for screening paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH) measuring CD55 and 
CD59 expression on erythrocytes and granulocytes 
•        Het testen van neutrofielen blijkt technisch moeilijker te zijn, maar gewoonlijk kan een 

grotere proportie abnormale cellen aangetoond worden dan bij de RBC. CD55 en CD59 
exprimeren beiden even sterk op de neutrofielen. Bovendien is bij patiënten met MDS of 
aplastische anemie vaak maar deficiëntie in één cellijn aantoonbaar. Dit benadrukt het 
belang om zowel rode bloedcellen als neutrofielen te testen. 

•        Het bepalen van monoklonalen op bloedplaatjes blijkt weinig bij te brengen. Aangezien 
normale bloedplaatjes zwakke expressie hebben van CD55 en CD59 kunnen de normale 



en afwijkende populaties nauwelijks van elkaar onderscheiden worden. 
•        Monocyten vertonen voornamelijk deficiëntie van CD14 en de proportie aan deficiënte 

cellen is ongeveer even groot als bij de neutrofielen. Toch is dit minder bruikbaar, gezien 
het aantal monocyten in normaal perifeer bloed vrij laag is. 

•        Lymfocyten vertonen slechts in een veel kleinere proportie deficiënties van celmarkers. 
Bovendien kunnen deze defeciënties nog veel jaren aanwezig blijven na het verdwijnen 
van een PNH kloon. 

Comments 
Query 2002  

• 31 aanvragen voor de Ham test, waarvan 31 negatief, 1 uitgebreide Ham test in kader 
van congenitale dyserytropoïetische anemie type II.  

• 16 aanvragen voor de sucrose-lyse test, waarvan 16 negatief.  
•        52 aanvragen voor PNH op immuunfenotypering waarvan 4 positief, 2 niet 

betrouwbaar en 46 negatief. 
•        Addendum 3: fenotype van de positieve stalen
•        Addendum 4: aanvragende eenheden

Ham test 31 euro 
Sucrose-lyse test 21 euro 

Totale kostprijs test: 
(bron: boordtabellen) 

PNH op flow 64 euro (5markers) 
CD59FITC 4.35 euro 
CD66ePE 3.45 euro 
CD16PE-Cy5 4.72 euro 

Vroeger 
(5markers): 
  

Totaal 12.53 euro
CD59FITC 4.35 euro 
CD55PE 4.45 euro 

Kostprijs van de 
monoklonalen/test op 
de neutrofielen: 

Nu (4markers): 
  

Totaal 8.80 euro
OPMERKING: De guidelines van de ’Belgische Vereniging voor Cytometrie’ spreken enkel 
over immuunfenotypering op granulocyten en monocyten, respectievelijk met de celmerkers 
CD16 en CD14. Erytrocyten worden pas in een tweede set getest. Dit komt niet overeen met 
de literatuur. Addendum 5
To do/ Actions 
1.      Overleg met clinici ivm het afschaffen van de Ham test en Sucrose lyse test (LOUK) 
2.      Nieuwe aanvraagformulieren waarop de gewone Ham test en de sucrose-lyse test niet 

meer kunnen aangevraagd worden. In het kader van CDA type II moet de uitgebreide Ham 
test nog wel kunnen aangevraagd worden. Deze test staat eigenlijk volledig los van PNH 
en kan misschien beter aan te vragen zijn als ‘opsporen van CDA type II (d.m.v. 
uitgebreide Ham test)’. Deze test vraagt echter wel enige voorbereiding voor het 
laboratorium en het is dan ook strikt vereist een telefonische afspraak te maken. 

3.      Op de werkpost immuunfenotypering worden de markers CD66e en CD16 niet langer 
gebruikt voor het opsporen van PNH, in plaats daarvan worden de markers CD55 en CD59 
gebruikt. 

Modified from: Sackett DL. Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM: Churchill Livingstone, 
2000 
  
Addendum 1: 
Het gaat om een verworven aandoening waarbij de hematopoïetische cel geen GPI-gebonden 
proteïnen op zijn membraan exprimeert. Er zijn 18 verschillende proteïnen gekend die zouden 
ontbreken bij PNH. De belangrijkste van die ontbrekende proteïnen zijn Decay Accelerating 
Factor (DAF of CD55), dit inhibeert de vorming en stabilisatie van C3 convertase in het 
complementsysteem en Membrane Inhibitor of Reactive Lysis (MIRL of CD59), dit blokkeert 



het membrane attack complex. Hierdoor zijn de rode bloedcellen gevoeliger aan complement. 
Bijgevolg treedt er hemolyse op in geval van complementactivatie, zoals bijvoorbeeld bij 
acidose.  
Er kunnen 3 verschillende populaties RBC onderscheiden worden:  
1. PNH I: normale gevoeligheid aan complement. 
2. PNH II: 3-5 keer meer gevoelig. 
3. PNH III: 10-15 keer meer gevoelig. 
De andere hematopoïetische cellijnen (neutrofielen, monocyten, bloedplaatjes) vertonen enkel 
functionele stoornissen. Er is echter geen perifere complement-gemedieerde afbraak, dit 
impliceert dat deze cellen additionele mechanismen hebben die hen beschermen tegen 
complement-gemedieerde destructie in vivo. Wel zien we een verminderde aanmaak van de 
cellen, waardoor leukopenie en trombopenie frequent geassocieerd zijn met PNH.  
Klinisch zien we nachtelijke intravasculaire hemolyse en hemoglobinurie. Tevens is er een 
verhoogde incidentie van veneuze tromboses, verantwoordelijk voor 50% van de mortaliteit 
bij PNH. Daarnaast is er pancytopenie, abdominale pijncrisissen, hoofdpijn en gestegen LDH. 
Er zou bij patiënten met PNH ook een verhoogde incidentie zijn van akute myeloïde leukemie, 
myelodysplasie en aplastische anemie.  
De behandeling is enerzijds symptomatisch door middel van transfusies. Anderzijds behoren 
immuunsuppressie en beenmergtransplantatie tot de mogelijkheden. Bij een aantal patiënten 
verdwijnt de PNH kloon echter spontaan, maar er zijn geen beschikbare parameters die 
kunnen aanwijzen bij welke patiënten dit het geval zou zijn. Gemiddeld is er een overleving 
van 10 tot 15 jaar en de belangrijkste doodsoorzaken zijn trombose, bloeding en infectie. 
  
Addendum 2: 
De optimale pH voor de Ham test is 6.5 tot 7. De standaard Ham test is vrij goed in het 
schatten van de proportie rode bloedcellen zolang er PNH III cellen aanwezig zijn en dit niet 
meer als 20%. Wanneer het gaat om type III cellen en ze maken meer als 20% uit van het 
totale aantal RBC dan wordt de proportie PNH RBC onderschat. Wanneer de proportie PNH 
III cellen minder als 5% uitmaakt of de PNH II cellen minder als 20% dan blijft de Ham test 
vals-negatief. Door het toevoegen van magnesium wordt de testgevoeligheid verhoogd 
doordat complement nog efficiënter geactiveerd wordt. In geval van bloedtransfusie of na een 
ernstige hemolytische crisis kan een  vals-negatief testresultaat bekomen worden. 
De Ham test kan positief zijn in geval van HEMPAS (hereditary erythroblast multinuclearity 
with positive acidified serum) of congenitale dyserytropoïetische anemie type II (CDA II). 
In dit geval wordt een uitgebreide Ham test uitgevoerd met sera van 15 verschillende 
personen. Het gaat erom dat bij ongeveer 30% van de bevolking een antigen aanwezig is in 
het serum waartegen mensen met CDA II antistoffen hebben. De sucrose-lyse test is in dit 
geval negatief. 
Bepaalde chemicaliën, (vb. sulphydryl) kunnen de complementgevoeligheid van normale 
RBC in vitro verhogen, dit noemen we dan PNH-like cells. 
  
Addendum 3: 
  RBC CD55 

  
RBC CD59 Granulo 

CD59 
  

Granulo 
CD66e  
  

Granulo 
CD16 
  

1 + + + - - 
2 - - - + - 
3 - - - + - 
4 (-) (-) - + -  

  
Addendum 4: 



EENHEID 
  

  HAM 
TEST

SUCROSELYSE 
TEST 

FLOW 
CYTOMETRIE

20 extra-muros 5 2 2 
595 spoedgevallen 2 1 2 
612+616+630+467 hematologie 9 6 31 
341+302+331 pediatrie 6 3 0 
430 materniteit 0 0 1 
451+511 neurologie 2 0 0 
444+409 algemene inwendige 3 4 4 
443 maag/darmziekten 0 0 1 
445 hepatologie 2 0 2 
436 bloed/vaatziekten 1 0 0 
633 oncologie 0 0 2 
509+514 ITE 1 0 2 
454 stomat/NKO/neurochir 0 0 1 
663 nefrologie 0 0 1 
434+910 cardiologie 0 0 2 
    31 16 52 

  
Op één na, werd bij alle patiënten waarvoor sucroselyse test is aangevraagd, ook een Ham test 
aangevraagd. 
Bij 4 patiënten werd zowel Ham test als immuunfenotypering aangevraagd. 
Bij 2 patiënten werd naast immuunfenotypering tevens Ham test én sucrose-lyse test 
aangevraagd.  
  
Addendum 5: 
Prof Dr Philippé heeft via een e-mail laten weten dat deze consensus inderdaad wat 
verschoven is en hij sluit zich aan bij het gebruik van CD55 en CD59 op RBC en 
granulocyten: 
  
From: Jan Philippé <Jan.Philippe@rug.ac.be>  
To: "Heidi Castryck" <Heidi.Castryck@uz.kuleuven.ac.be>  
Subject: Re:  
Date: Wed, 11 Dec 2002 10:37:55 +0100  
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.00.2615.200  
 
Geachte Collega,  
ik sluit mij aan bij de analyse van CD55 en CD59 op RBC en granulo's. Ik  
meen mij te herinneren dat er indertijd iemand meer specifiek in  
geïnteresseerd was en die de andere parameters (met succes) toepaste. Maar  
volledig akkoord dat de huidige consensus wat verschoven is.   
mvg  
_______________________________________ 
Prof. dr. Jan Philippé  
Kliniekhoofd v/d afdeling Hematologie  
Dienst Klinische Biologie  
UZ Gent  
Tel: +32(0)9-240.34.08  
Fax: +32(0)9-240.49.85  
e-mail: jan.philippe@rug.ac.be 
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