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Clinical bottom line 

-          EDTA en heparine zijn de meest geschikte anticoagulantia voor flowcytometrie 
-          transport en bewaring gebeurt best op kamertemperatuur 
-          voor classificeren en diagnosticeren van hematologische maligniteiten zijn geen duidelijke 

richtlijnen voor de bewaartermijn (ideaal : binnen de 24 h voor EDTA en binnen de 48-72 h voor 
heparine)  

-          indien geen voldoende of een twijfelachtig resultaat bekomen wordt, wordt de eventuele 
oorzaak best gerapporteerd (bv. ouderdom van het staal, integriteit van het staal) en wordt best 
een nieuw (vers) staal gevraagd.  

-          Stalen worden best vergezeld van relevante klinische informatie, relevante 
laboratoriumuitslagen, afnamedatum en – tijdstip, uitstrijkjes van vers staal (ev. Gekleurd), 
bron, aanvragende arts en identificatie patiënt 

Clinical/ Diagnostic scenario 
Flowcytometrie, een methode gebaseerd op hydrodynamische focusering, lichtverstrooiing en 
fluorescentie,  maakt gebruik van gelabelde monoclonale antistoffen om specifieke antigenen op het 
oppervlak of cytoplasmatisch bij  cellen aan te tonen. Deze techniek wordt in het laboratorium 
gebruikt voor het diagnosticeren en classificeren van hematologische aandoeningen zoals lymfomen, 
leukemieën, plasmaceldyscrasieën en voor het opsporen van (minimale) residuele ziekte van deze 
aandoeningen, voor de DNA-analyse als prognostische factor bij pediatrische ALL, ter opsporing van 
PNH en in de immunologie vooral  ter bepaling van lymfocytensubsets en ter opsporing van 
activatiemarkers op T-lymfocyten . 
Voor deze analyses wordt meestal perifeer bloed gebruikt, behalve voor de DNA-analyse die op 
beenmergaspiraat gebeurt en de immuunfenotypische analyse van hematologische maligniteiten die in 
principe kan toegepast worden op verschillende soorten stalen : perifeer bloed, beenmergaspiraten, 
lichaamsvochten, lymfeklierbiopsies, beenmergbiopsies, huidweefsel, endoscopische biopsies van 
mucosa en fijne naald aspiraten van massa’s. In de praktijk zijn het vooral perifeer bloed en 
beenmergaspiraten die op deze manier onderzocht  worden. 
Aangezien deze methode niet in ieder perifeer laboratorium voorhanden is, komen er ook regelmatig 
stalen uit de periferie. Deze stalen zijn soms meerdere dagen onderweg. Ook van binnen het 
ziekenhuis komen sommige stalen pas op vrijdagnamiddag toe en kunnen deze niet meer onderzocht 
worden voor het weekend (72 h bewaard). Bovendien zet men ter opsporing van hematologische 
maligniteiten dikwijls eerst een screeningspanel in, vooraleer verdere markers in te zetten. Ook deze 
stalen blijven soms een weekend staan vooraleer er mee verder wordt gewerkt, aangezien het resultaat 
van de screening soms pas op vrijdagavond gekend is. Momenteel worden in het laboratorium de 
stalen bewaard op kamertemperatuur, en wanneer een eerste screeningspanel is ingezet of wanneer het 
staal volledig is afgewerkt op 4 °C. Over het afname-moment bestaan meestal geen gegevens. Voor 
de stalen binnen het ziekenhuis wordt Li-heparine gebruikt voor beenmergaspiraten en K2-EDTA 
voor perifeer bloed.   
Er bestaat geen duidelijkheid over de condities voor een geschikt staal.   
Wij zochten in de literatuur naar duidelijkheid wat betreft perifeer bloed en beenmergaspiraten. 
Questions 

1.       Wat zijn de condities voor een geschikt staal (perifeer bloed en beenmergaspiraat) voor 
flowcytometrie in het kader van immuunfenotypering van hematologische maligniteiten  : 
anticoagulans, bewaartemperatuur en termijn van houdbaarheid ?  



2.     Bestaat er een methode om het staal voor transport te bewerken zodat het langer kan bewaard worden 
of zijn er andere zaken die kunnen bijdragen tot een relevant resultaat ?  

Search terms 
“flow cytometry”[MESH], “immunophenotyping” [MESH],  “specimen handling” [MESH], “guidelines” 
”[MESH], “lymphocytes” [MESH], “plasma cells”[MESH], ”myeloid cells”[MESH], “consensus”[MESH], 
specimen, standardization, sample, storage, transport 

• Medline (PubMed)  
• National Guideline Clearinghouse  
• Cochrane Library  
• SumSearch  
• http://www.google.be/  
• http://www.cytometry.be/ (BVC/ABC)  
• http://www.hematology.org/ (ASH)  
• http://www.isac-net.org/ (international society of analytical cytology)  
• http://www.esacp.org/ (european society for analytical cellular pathology)  
• http://www.nccls.org/  

Relevant Article(s)/ References 
1. GUIDELINES : Guidelines for performing single-platform absolute CD4+ T-cell determinations with 

CD45 gating for persons infected with human immunodeficiency virus MMWR Recomm Rep 2003 Jan 
31;52 (RR-2) : 1-14 (CDC)  

2. GUIDELINES : Revised guideline on immunophenotyping in acute leukaemias and chronic 
lymphoproliferative disorders. Bain B, Barnett D, Linch D, Matutes E, Reilly JT. Clin Lab Haem 2002; 
24 (1) : 1-13  

3. 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  

4. GUIDELINES : Clinical appliciations of flow cytometry : quality assurance and immunophenotyping 
of lymphocytes; approved guideline NCCLS 1998, H42-A,vol. 18 No.21  

5. GUIDELINES : Clinical applications of flow cytometry : immunophenotyping of leukemic cells; 
approved guideline NCCLS 1998, H43-A, vol. 18 No.8  

6. GUIDELINES : Report on the first Latin american consensus conference for flow cytometric 
immunophenotyping of leukemia Ruiz-Argüelles A, Duque RE, Orfao A. Cytometry 1998, 34 :39-42  

7. GUIDELINES : U.S.-Canadian consensus recommendations on the immunophenotypic analysis of 
hematologic neoplasia by flow cytometry : standardization and validation of laboratory procedures. 
StelzerGT, Marti G, Hurley A, McCoy Ph, Lovett EJ, Schwartz A. Cytometry 1997,30 : 214-230  

8. GUIDELINES : Consensus protocol for the flow cytometric immunophenotyping of hematopoietic 
malignancies. Working Group on Flow Cytometry immunophenotyping of hematopoietic 
malignancies. Rothe G, Schmitz G. Leukemia 1996, 10 : 877-895  

9. GUIDELINES : Three-color supplement to the NIAID DAIDS guidline for flow cytometric 
immunophenotyping. Nicholson J, Kidd P, Mandy F, Livnat D, Kagan J. Cytometry 1996 , 26 : 227-
230  

10. GUIDELINES : Evacuated tubes and additives for blood specimen collection – fourth edition; 
approved standard NCCLS 1996, H1-A4, vol. 16 No. 13  

11. GUIDELINES : Guideline for flow cytometric immunophenotyping : a report from the 
national institute of allergy and infectious diseases, division of AIDS. Calvelli T, Denny TN, 
Paxton H, Gelman R, Kagan J .Cytometry 1993, 14 : 702-715  

12. ORIGINAL : Selection of anticoagulants for lymphocyte immunophenotyping. Effect of specimen 
age on results.Nicholson JKA, Green TA J Immun Meth 1993 : 165: 31-35  

13. ORIGINAL : Performance evaluation of the FACSCount sytem : a dedicated system for 
clinical cellular analysis Strauss K, Hannet I, Engels S et al. Cytometry 1996, 26 : 52-59  

14. ORIGINAL  :Technical influences on immunophenotyping by flow cytometry. The effect of 
time and temperature of storage on the viability of lymphocyte subsets. Ekong T, Kupek E, 
Hill A, Clark C, Davies A, Pinching A J Immun Meth 1993, 164 : 163-273  

15. ORIGINAL : Leucocyte immunophenotyping by flow cytometry in al multisite study : 

http://www.google.be/
http://www.cytometry.be/
http://www.hematology.org/
http://www.isac-net.org/
http://www.esacp.org/
http://www.nccls.org/


standardization, quality control and normal values in the transfusion safety study. Parker JW, Adelberg 
B, Azen SP et al. Clin Immun Immunopath 1990, 55 : 187-220  

16. ORIGINAL : Effects of storage conditions on lymphocyte phenotypes from healthy and diseased 
persons. Miller CH, Levy NB. J Clin Lab Ana 1989; 3 : 296-300  

  
  
Critical Appraisal 
Voor perifeer bloed en beenmergaspiraten worden best EDTA of heparine gebruikt als anticoagulans 
voor flowcytometrie. Voor perifeer bloed heeft EDTA voorkeur indien ook wbc-telling en differentiële 
formule moet gebeuren. 
B.J. Bain : 

• K2-EDTA of K3-EDTA of heparine mag gebruikt worden  
• Keuze afhankelijk van de eventueel bijkomende tests : heparine indien ook cytogenetica op het 

staal wordt uitgevoerd; EDTA geeft betere bewaring van de celmorfologie  
NCCLS :  
Perifeer bloed :  

• EDTA, ACD of heparine mag gebruikt worden  
• EDTA heeft de voorkeur indien er ook op de hematologische celteller een witte bloedcellen-telling en 

differentiële formule moet gebeuren (witte bloedcellen-telling moet binnen de 6 h. gebeuren !)  
• K2-EDTA heeft de voorkeur gezien het dilutie-effect van (vloeibare) K3-EDTA  

Beenmerg: 
• Geen consensus : heparine of ACD  

U.S. Canadian consensus :  
Perifeer bloed :  

• Na-heparine, EDTA en ACD  
Beenmerg :  

• Na-heparine en EDTA  
• ACD is niet aangeraden voor kleine volumes van beenmergaspiraten : de relatief hoge concentratie 

ACD geeft cellysis door verandering in pH.  
Consensus Working group on flow cytometry and image analysis: 

• Heparine en EDTA  
• EDTA : voordeel : kan gebruikt worden in hematologische celteller; nadeel : lichtverstrooiing gaat snel 

achteruit  
• Heparine : nadeel : na 3 dagen vorming van bloedplaatjesaggregaten en verlies van mature myeloïde 

cellen  
• Eventueel ACD : weinig ervaring mee  

Latin American consensus : 
• K3-EDTA heeft voorkeur  
• 2e keuze heparine (kan celmorfologie veranderen)  

CDC (CD4+ T-cel telling) : 
• K3-EDTA en heparine  
• ACD niet aanbevolen wegens dilutie  

NIAID guideline(CD4+ T-cel telling) : 
• K3-EDTA indien ook witte bloedcellen-aantal en differentiële telling wordt gedaan  
• Na-heparine en ACD  

Miller et al.: 
• EDTA voor korte termijn (<24 h)  
• Li-heparine en ACD voor lange termijn  

Volbloed stalen voor flowcytometrie worden best bewaard op kamertemperatuur  
B.J. Bain : 

• Stalen worden best getransporteerd op kamertemperatuur (10 – 30°C)  
NCCLS :  

• Stalen worden best bewaard op kamertemperatuur (18-22°C)  
• Voor sommige (niet nader bepaalde) stalen kan het nuttig zijn te bewaren op 4°C  



• Bewaring op 4°C in heparine leidt tot clumping van bloedplaatjes en leucocyten  
U.S. Canadian consensus :  

• Voor bewaring op korte termijn (1 h of minder) moeten stalen bewaard worden op 
kamertemperatuur (~16°C-28°C)  

• Voor langere bewaring moeten stalen op kamertemperatuur bewaard worden of , indien 
mogelijk, strict op 16 °C.  

Consensus Working group on flow cytometry and image analysis: 
• Stalen worden best bewaard op kamertemperatuur (18-22°C)  
• Bewaring onder 10 °C kan leiden tot adsorptie van immuunglobulines aan cellen en selectief 

verlies van cellen en antigenen.  
• Bewaring van bepaalde celtypes bv. Burkitt lymphoma cellen kunnen mogelijk niet stabiel zijn 

op  temperatuur > 10°C  
• Ieder laboratorium moet voor zichzelf uitmaken in de gegeven setting wat de invloed van 

bewaring op lage temperatuur is op membraan marker expressie  
NIAID guideline(CD4+ T-cel telling, CDC (CD4+ T-cel telling): 

• Stalen worden best bewaard op kamertemperatuur (18-22°C)  
Latin American Consensus : 

• Stalen worden best bewaard op kamertemperatuur (22-25°C)  
Ekong T et al. 1993:  

• Op 17°C tot 48 h : geen significante verschilllen in lymfocytensubsets  
• Voor B-cellen alleen : ideaal op 4 °C voor 4 dagen  

Bewaartermijn voor volbloed-stalen hangt af van de eigenschappen van het staal, en de condities 
waaronder het staal werd bewaard (temperatuur, anticoagulans). Ideaal wordt een staal best 
geanalyseerd binnen de 24 h voor EDTA en binnen de 48-72 h voor heparine. Voor diagnose van 
hematologische maligniteiten zijn echter geen exacte richtlijnen. Bij vermoeden van Burkitt’s lymphoma 
wordt het staal best zo vlug mogelijk na afname geanalyseerd. 
B.J. Bain : 

• Stalen moeten binnen de 24 h in het laboratorium arriveren  
• Stalen verdacht voor Burkitt’s lymphoma/leukemie vergen snel transport en verwerking van 

het staal  
NCCLS :  

• In het algemeen zouden stalen voor flowcytometrie onmiddellijk na collectie moeten 
getransporteerd en geanalyseerd worden  

• Het anticoagulans en de bewaartermijn beïnvloeden de relatieve recovery van neoplastische 
cellen, maar niet steeds de mogelijkheid tot diagnosestelling. Pas evenwel op wanneer slechts 
weinig leukemische cellen aanwezig zijn, of indien chemotherapie en /of radiotherapie zijn 
toegepast (verhoogde fragiliteit van de cellen)  

• Ieder laboratorium moet aantonen voor zichzelf dat in die setting bewaarde stalen dezelfde 
resultaten geven als verse stalen  

  
U.S. Canadian consensus :  

• Een maximum bewaartermijn is niet goed gedefinieerd, maar hangt af van de eigenschappen 
van het staal en de condities waaronder het staal bewaard werd.  

• De praktische en aanvaardbare maximum bewaartermijn voor perifeer bloed en 
beenmergaspiraten in heparine is 48-72 h., in EDTA 12-24 h. en in ACD tot 72 h.  

Consensus Working group on flow cytometry and image analysis en NIAID guideline(CD4+ T-cel telling): 
• Staalbewaring langer dan 30 h moet vermeden worden  

Latin American consensus :  
• Optimaal binnen 24 h  
• Zeker binnen 72 h  

CDC (CD4+ T-cel telling) :  
• Optimaal binnen 48 h  



• Verwerp stalen > 72 h  
Nicholson J et al 1993 :  

• EDTA op kamertemperatuur : binnen de 30 h  
• heparine en ACD op kamertemperatuur : binnen de 48 h  

Strauss K et al 1996:  
• EDTA op kamertemperatuur : binnen de 24 h  

Parker JW et al 1990:  
• Heparine op kamertemperatuur : binnen de 30 h  

Ekong T et al. 1993:  
• Op 17°C  : tot 48 h op EDTA  
• Voor bepaling van B-cellen is bewaring op 4 °C tot 4 dagen optimaal (op EDTA)  

Miller et al. 1989 :  
• EDTA op kamertemperatuur : tot 24 h  
• Li-heparine en ACD : tot 96 h geen significante verschillen  
• Heparine is ideale anticoagulans  

Er werden in de literatuur geen andere methodes gevonden om een staal te bewerken voor transport ter 
betere bewaring. Er moeten voldoende klinische en andere laboratoriumgegevens voorhanden zijn. De 
datum en het tijdstip van afname zouden vermeld moeten worden. Een uitgestreken en eventueel 
gekleurd plaatje van het verse staal zou voorhanden moeten zijn.  
 NCCLS, U.S. Canadian, Consensus Working group on flow cytometry and image analysis 

• Het staal moet begeleid worden door een aanvraagformulier. Dit zou moeten bevatten : een 
unieke patiënt identificatie, leeftijd, geslacht, mogelijke diagnose, relevante medicatie, recente 
behandeling, datum en tijdstip van staalcollectie, naam van aanvragende arts, bron van staal 
(perifeer bloed of beenmergaspiraat) en relevante laboratorium uitslagen (bv. witte 
bloedcellen-telling, differentiële formule, morfologische, cytochemische en cytogenetische 
bevindingen)  

B.J. Bain, U.S. Canadian 
• Een gekleurd uitstrijkje van het verse staal zou mee met het staal moeten komen.  

B.J. Bain, NCCLS 
• Een viabiliteitstest wordt aangeraden indien de stalen langer dan 24 h (24-72 h) onderweg zijn. 

Bv. propidium iodide, 7-AAD op de flowcytometer, Trypaan blauw-kleuring in de telkamer  
Comments 
guidelines en originele artikels 

• Guidelines zijn gebaseerd op studies over lymfocyten subsets in kader van HIV-opvolging.  Er 
zijn weinig gegevens over myeloïde merkers.  

• Originele artikels zijn meestal studies over lymfocyten subsets in kader van HIV-opvolging.  
• Overzicht guidelines : addendum 1  
• Overzicht studies : addendum 2  

Stalen bewaren op kamertemperatuur 
• Guidelines van de working group raden aan om voor Burkitt lymfoma stalen te bewaren op 

<10°C : waar komt dat vandaan ? Persoonlijke ervaring ?  
• Ekong T et al. 1993stellen dat voor B-cellen best op 4°C wordt bewaard : dit weet je echter 

niet van tevoren  
• Brede marges van kamertemperatuur bij sommige auteurs  

Verwerpingscriteria 
• Gezien de significante kost en de invasieve procedure in geval van beenmergaspiraten om 

staal te bekomen worden verwerpingscriteria van stalen minder nauw gehanteerd dan normaal 
gebruikelijk in een klinisch laboratorium  (U.S. Canadian, Latin American consensus)  

• Criteria voor staalverwerping (adddenum 3) (NCCLS, CDC, U.S. Canadian)  
•  Ieder gecompromiteerd staal moet geïdentificeerd worden samen met een omschrijving van 

het probleem (U.S. Canadian)   



•  Indien er stolsels aanwezig zijn : stolsel kapot maken en filteren door 50µm Nylon filter. 
Daarna moet een celtelling gebeuren en een uitstrijkje gemaakt om te zien of de cellen die 
gezocht worden nog aanwezig zijn (U.S. Canadian) : quid verstopping toestel ?  

• Huidige verwerpingscriteria :  cfr. “Gezien de significante kost en de invasieve procedure in 
geval van beenmergaspiraten om staal te bekomen worden verwerpingscriteria van stalen 
minder nauw gehanteerd dan normaal gebruikelijk in een klinisch laboratorium”  (U.S. 
Canadian, Latin American consensus)  

    Stolsel wordt uit staal gehaald en er wordt verder gewerkt met het overige staal 
    Volledig gestolde stalen worden verworpen : zie annulatiecode 
    Bij hemolyse wordt het staal toch ingezet 
    Ondervulde stalen worden toch ingezet (cfr. Stalen van pediatrie) 
    Bij te weinig staal voor de analyse : zie annulatiecode 
    Bij de aanwezigheid van veel celdbris (gezien op de plots) wordt een opmerking op 
het protocol gemaakt 

    Bij twijfel over de identificatie wordt contact opgenomen met de betrokken arts(en) 
om het probleem uit te klaren en wordt een opmerking op het protocol gemaakt  

Vereisten voor transport 
• Tubes (liefs niet breekbare) moeten goed afgesloten worden door een dop en geplaatst in een 

2e verpakking met absorberend materiaal die bij breuk de inhoud kunnen absorberen (NCCLS).
• Uitstrijkjes op draagglaasjes moeten verpakt worden zodat de scherpe hoeken niet kunnen 

snijden (NCCLS).  
Vereisten voor identificatie van het staal 

• Het staal moet correct geïdentificeerd zijn met unieke patiënt identificatie en indien er 
meerdere stalen zijn van dezelfde patiënt : de bron van het staal (perifeer bloed of 
beenmergaspiraat) (NCCLS).  

Viabiliteitstest 
• De ervaring hier op het labo met de viabiliteitstests op flowcytometer vergen een intense 

spoeling van de leidingen van het toestel na elke test (die meer dan 20 min. duurt). Dit lijkt 
ons praktisch niet haalbaar.  

• De Trypaan blauw-kleuring in een telkamer lijkt ons praktisch ook niet haalbaar :  
      cellen moeten gescheiden worden van serum (door centrifugeren)  en geresuspendeerd in 

een serum-vrij medium omdat de kleurstof een grotere affiniteit heeft voor serum 
proteïnen dan voor cellulaire proteïnen. Gezien we meestal niet over grote hoeveelheden 
staal beschikken, verliezen we zo staal dat misschien toch bruikbaar zou zijn geweest 

      er is geen ervaring met deze methode 
      indien veel celdebris en/of apoptotische cellen aanwezig zijn, kunnen deze ook gezien 

worden op de plots van de flowcytometer 
To do/ Actions 

1. Stalen worden best op kamertemperatuur bewaard : rekje voorzien voor de stalen.  
  
2. Richtlijnen opstellen voor een geschikt staal in een brief voor aanvragen van buiten het 

ziekenhuis :  
-          duidelijk geïdentificeerde EDTA of heparine (voorkeur) tube (getransporteerd 

op kamertemperatuur) 
-          afnamedatum en tijdstip 
-          relevante klinische informatie 
-          verslag van complet en differentiatie van perifeer bloed en beenmerg (indien 

relevant) 
-          uitgestreken en eventueel reeds gekleurde plaatjes van vers staal 

(Huidige gegevens op intranet : addendum 4) 
  



3. te ondernemen acties in geval van problemen met de kwaliteit van het staal bij 
immuunfenotypering voor diagnose en opsporing MRD bij hematologische 
maligniteiten (zie comments) : in kwaliteitshandboek opnemen  

  
Problemen met staal Acties 
Stolsel in staal Stolsel wordt uit staal gehaald, analyse wordt uitgevoerd 
Hemolyse Analyse wordt uitgevoerd, opmerking op het protocol indien veel celdebris 
Staal ondervuld Analyse wordt uitgevoerd 
Veel celdebris  Analyse wordt uitgevoerd, opmerking op het protocol 

  
  
  
Modified from: Sackett DL. Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM: Churchill Livingstone, 2000 
  

Addendum 1 :overzicht guidelines 
  

  
  
  

Guideline  anticoagulans 
perifeer bloed 

anticoagulans 
beenmerg 

temperatuur bewaartermijn andere vereisten 

B.J. Bain K2-EDTA 
K3-EDTA 
heparine 

K2-EDTA 
K3-EDTA 
heparine 

10-30 °C 
(KT) 

24 h -          (Gekleurd) 
uitstrijkje van vers 
staal 

-          Viabiliteitstest 
indien staal > 24 h 

NCCLS (K2-)EDTA 
ACD 
heparine 
  

heparine 
ACD 

18-22 °C 
(KT) 
(4°C ? ) 

? -          Info over : patiënt, 
kliniek, labo, datum 
en tijdstip afname, 
bron, arts 

-          Viabiliteitstest 
indien staal > 24 h 

U.S. 
Canadian 

Na-heparine 
EDTA 
ACD 

Na-heparine 
EDTA 

16-28 °C 
(KT) 
(16 °C strict) 

EDTA : 12-24 h 
heparine : 48-72 
h 
ACD : 72 h 

-          Info over : patiënt, 
kliniek, labo, datum 
en tijdstip afname, 
bron, arts 

-          (Gekleurd) 
uitstrijkje van vers 
staal 

Working 
Group  

EDTA 
heparine 
(ACD) 

EDTA 
heparine 
(ACD) 

18-22 °C 
(KT) 
Burkitt : <10 
°C 

30 h -          Info over : patiënt, 
kliniek, labo, datum 
en tijdstip afname, 
bron, arts 

  
Latin 
American 

K3-EDTA 
heparine 

K3-EDTA 
heparine 

22-25 °C 
(KT) 

24-72 h   

CDC K3-EDTA 
heparine 

K3-EDTA 
heparine 

18-22 °C 
(KT) 

48-72 h   

NIAID K3-EDTA 
Na-heparine 
ACD 

K3-EDTA 
Na-heparine 
ACD 

18-22 °C 
(KT) 

30 h   

  
Addendum 2: overzicht studies 



  

Studie populatie Anticoagulantia Temp Tijdstippen
 van 
analyse 

Referentie Lymfocyten 
subsets 

Conclusie 

Nicholson 
J et al. 
1993 

31 HIV + 
43 HIV - 

EDTA 
ACD 
Heparine 

KT 6h. 
24 h 
48 h 

Analyse op 6 
h. voor ieder 
anticoagulans 

Percentages 
CD3 + 
CD3+/CD4+ 
CD3+/CD8+ 
CD19+ 

Tot 24 h.: geen 
significant 
verschil  
Tot 48 h : alleen 
ACD en heparine 
geen significant 
verschil 

Strauss K 
et al. 
1996 

7 HIV +  
7 HIV – 
  
  

EDTA KT 0 h 
24 h 
48 h 
72 h 

Analyse op 0 
h gepoold 

Absolute 
waarden 
CD3+/CD4+ 
  

Tot 48 h : geen 
significant 
verschil indien 
meteen na 
kleuring 
geanalyseerd 
  

Parker 
JW et al. 
1990 

23 
normale 
stalen 

Heparine KT 4-6 h 
22-27 h 

Analyse op 
4-6 h 

Percentages 
en absolute 
waarden 
22 lymfocyt 
en monocyt 
subsets 

Alleen 
CD2+CD11b+ 
significant 
verschillend : 
exclusie van 
stalen na 30 h 

Ekong T 
et al. 
1993 

13 HIV + 
15 HIV - 

EDTA 4°C 
17°C 
21°C 

0 h 
24 h 
48 h 
72 h 
96 h 

Analyse op 0 
h 

Percentages 
CD3 + 
CD3+/CD4+ 
CD3+/CD8+ 
CD19+ 

Op 4°C en 21 °C 
op 48 h : 
significante 
verschillen voor 
de meerderheid 
van 
lymfocytensubsets 
Op 17 °C tot 48 h 
: geen significante 
verschillen 
Alleen B-cellen : 
4 °C tot 4 dagen is 
optimaal 
  
Opm : meestal 
door verlies aan 
expressie, niet 
door verlies aan 
cellen 
  

Miller et 
al. 1989 

10 
gezonde 
4 HIV+ 
1CLL 

Li-heparine 
EDTA 
ACD 
(HIV+ en CLL 
op Li-heparine) 

KT 0 h 
24 h 
48 h 
72 h 
96 h 

Analyse op 0 
h voor ieder 
anticoagulans 

Percentages 
en absolute 
waarden 
 CD 3+ 
CD4+ 
CD8+ 
CD2+ 
CD19+ 

Op 96 h in EDTA 
: significante 
stijging T-cellen, 
daling B-cellen 
96 h in Li-
heparine : geen 
significatne 
verschillen in 
diagnose 
Li-heparine en 
ACD : ideaal voor 
lange termijn  
EDTA : 24 h 

  
Addendum 3:  
 criteria voor staalverwerping (NCCLS en CDC): 
Indien staal veranderd of beschadigd : onmiddellijke verwerping:  



-          sterke hemolyse (beschadiging erythrocyten en leucocyten) 
-          gestold (verlies van subpopulaties) 
-          sterke ondervulling staal (hypertone condities) 
-          geen unieke identificatie van patiënt 

Indien staal verkeerd behandeld werd : rekening mee gehouden tijdens analyse en interpretatie, en wordt 
gerapporteerd :  

-          ondervulling acceptabel (vooraf aangetoond door labo) 
-          temperatuur extremen : controleren bij aankomst in labo (te koud of te warm) 
-          integriteit van staal bv. Lipemie 

Flagging criteria intrinsiek aan een staal  (U.S. Canadian): 
-         perifeer bloed : gestold, hemolyse, staal ondervuld 
-         beenmergaspiraat : gestold, hemolyse, geen mergbrokjes, staal ondervuld 

  
Addendum 4 : huidige gegevens op de website van het ziekenhuis (intranet) over een geschikt staal voor 
flowcytometrie : 
Immunofenotyp. Diagn en MRD, in bloed : EDTA, K2 4 mL tube; bijzonderheden : aanvraag vereist klinische 
inlichtingen 
Immunofenotyp. Diagn en MRD, in beenmerg : Li-heparine 4 mL tube; bijzonderheden : aanvraag vereist 
klinische inlichtingen 
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