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Clinical Bottom Line 
De incidentie van HIT bedraagt 0.5% tot 5% afhankelijk van het type patiëntenpopulatie 
(addendum1). De diagnose van HIT type II is voornamelijk een klinische diagnose (cfr.infra). 
De laboratoriumtesten dienen voornamelijk ter bevestiging van dit klinisch vermoeden. 
Hiervoor beschikken we op dit moment over twee soorten testen: functionele en 
immunologische testen. De meest courante en bewezen testen op dit moment zijn de 
14C-serotonin release test (14C-SRA) en de bloedplaatjesaggregatietesten wat de functionele 
testen betreft en de Solid phase heparin/PF4 ELISA test wat de immunologische testen 
betreft. Er bestaan nog andere functionele en immunologische testen, doch over deze testen 
zijn er slechts schaarse rapporten te vinden in de literatuur (addendum 2). De Solid phase 
heparin/PF4 ELISA test blijkt een zeer gevoelige, doch minder specifieke test te zijn. Vals 
positieve resultaten komen dus frequent voor, hoewel de frequentie ervan zou variëren 
naargelang het type patiëntenpopulatie en dit in tegenstelling tot functionele testen waarvan 
de specificiteit hoog, maar de gevoeligheid vaak laag ligt.  

Clinical/Diagnostic scenario 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Type I en Type II HIT. 
Type I HIT is een asymptomatische en transiënte lichte bloedplaatjesdaling (zelden 
<100x109/L) die bij iedereen kan voorkomen bij toediening van hoge dosissen heparine IV. 
Dit fenomeen zou rechtstreeks op het bloedplaatjesaggrerend effect van heparine berusten en 
er bestaan geen specifieke laboratoriumtesten voor het stellen van de diagnose.  
Type II HIT daarentegen betreft een significante bloedplaatjesdaling (<100x109/L, namelijk 
gemiddeld rond de 50 tot 70 x109/L (addendum 3) die meestal tussen dag 5 en dag 10 na start 
van de heparinetherapie optreedt (addendum 4). Het berust op een immuungemedieerd 
mechanisme (IgG>IgM en IgA). Heparine bindt ter hoogte van het PF4-tetrameer (een 
secretieproduct van de bloedplaatjes) met vorming van een neoëpitoop13,1. Er kunnen dan 
antilichamen gevormd worden tegen het heparine-PF4 complex met activatie van de 
bloedplaatjes en vorming van bloedplaatjesaggregaten tot gevolg8. Zodoende kan HIT type II 
aanleiding geven tot het ontstaan van belangrijke trombo-embolische complicaties  of HITT: 
- veneuze trombose: onderste en bovenste ledematen, longembolen  
- arteriële trombose: onderste ledematen > cerebrale arteries > coronaire arteries 
- intracardiale trombose: intraatriale en intraventriculaire trombi 
- microvasculaire trombose  
- gangreen ter hoogte van een lidmaat: associatie met coumarinetherapie  
- huidnecrose: associatie met coumarinetherapie 
- acuut systemische reactie na  IV-heparine bolus: koorts, rillingen, dyspnoe, hartstilstand, 

transiënte globale amnesie, …14 
Gezien deze belangrijke complicaties en het risico op recidief bij start van een nieuwe 
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anticoagulantiatherapie, kan het bevestigen van de klinische waarschijnlijkheidsdiagnose van 
HIT met laboratoriumtesten relevant zijn.  
Toch mag men niet uit het oog worden verloren dat het hier in eerste instantie om een klinisch 
diagnose gaat en dat de laboratoriumtesten hier slechts dienen ter bevestiging van een 
klinisch vermoeden. 

Questions 
1. Bestaat er een consensus in de literatuur omtrent het stellen van de diagnose en de  

therapeutische houding bij een HIT type II? 
2. Wat is de diagnostische waarde van de Solid phase heparin/PF4 ELISA test ten opzichte 

van de functionele testen? 
3. Speelt het type toegediende heparine een rol bij het ontstaan en op de kliniek van HIT type 

II ? 
4. Wat is de te volgen strategie bij vermoeden van HIT type II? 
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Critical appraisal 
1. Bestaat er een consensus in de literatuur omtrent het stellen van de diagnose en het 
management van HIT type II? 
 
Wat de diagnose betreft, kunnen we stellen dat HIT type II een klinische diagnose is en blijft. 
Zoals hierboven reeds vermeld gaat het om een ernstige trombocytopenie die optreedt in het 
kader van een therapie met heparine. 
 
Diagnose 
Volgens de literatuur kan de clinicus zich bij het stellen van zijn diagnose beroepen op de 
Klassieke triade en de 4 T’s, een probabiliteitsscore van Theodore E. Warkentin, om 
uiteindelijk aan de hand van laboratoriumtesten zijn klinisch vermoeden te staven. 
 
- De Klassieke triade1 bekijkt drie parameters: 

1) De ernst van de trombocytopenie : een ernstige bloedplaatjesdaling (gemiddeld 
tussen 50 en 70x109/l of een proportionele afname van > 50% van de initiële 
waarde (zie addendum 3) 

2) Het tijdstip van optreden van de trombocytopenie: in de meeste gevallen zal deze 
bloedplaatjesdaling tussen dag 5 en 10 optreden na start van de therapie. Men 
spreekt van een “Typical onset”. Daarnaast zijn er nog twee andere types van 
optreden, die veel minder frequent voorkomen. Enerzijds een “rapid onset”, 
waarbij de bloedplaatjesdaling binnen de eerste dagen optreedt na de start van de 
therapie en anderzijds een “delayed onset”, waarbij de bloedplaatjesafname slechts 
meer dan 10 dagen na de start van de therapie zal voorkomen2. Een delayed onset 
zou frequenter voorkomen bij behandeling met laag moleculair gewicht heparines.  

3) Aanwezigheid van tromboses of andere sekwellen. 
 
- De 4 T’s 15: het gaat hier om een probabiliteitsscore. Aan volgende parameters wordt een 

score toegekend gaande van 0 tot 2: 
   (1) ernst van de trombocytopenie 
   (2) tijdstip van optreden van de trombocytopenie 
   (3) voorkomen van tromboses/andere sekwellen en de ernst ervan  
   (4) het al dan niet voorkomen van andere mogelijke oorzaken voor de  
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  trombocytopenie 
 De maximale score is dus 8 en de minimale score is 0. Een score gaande van 6 tot 8 gaat 

gepaard met een zeer hoog risico op HIT , terwijl een score van 4 à 5 op een matig risico 
en een score tussen 3 en 0 op een laag risico op HIT wijzen (zie addendum 5). 

 
-  De laboratoriumtesten14,3:   • volgen van het bloedplaatjesaantal 
 • de functionele testen voor detectie van HIT antilichamen 
 • de immunologische bepaling van de HIT antilichamen 
 Het belang van de laboratoriumtesten ligt enerzijds in het bevestigen van een klinisch 

vermoeden en anderzijds in het vermijden van een recidief bij een nieuwe 
anticoagulantiatherapie. 

 Volgens de literatuur is het risico op recidief bij nieuwe therapie met heparine reëel zolang 
de antilichamen gericht tegen het heparine/PF4-complex detecteerbaar zijn. Het zou hier 
gaan om een termijn van drie maanden (zie addendum 6). Theodore E. Warkentin heeft in 
een studie zeven patiënten met een medische voorgeschiedenis van HIT type II gevolgd, 
aan wie na een termijn van 3 maanden een nieuwe heparinetherapie togediend werd. Drie 
patiënten kregen een 8 tot 19 dagen durende heparine 10 maanden tot 13.5 jaren na de 
initiële HIT episode. Geen enkele van deze patiënten ontwikkelde een recidief en er 
werden ook geen antilichamen gedetecteerd. De andere 4 patiënten werden kortdurig 
preoperatief behandeld met heparine in het kader van een cardiovasculair chirurgische 
ingreep. Bij slechts één patiënt waren antilichamen aantoonbaar postoperatief op dag 6, 
doch vertoonde hij geen bloedplaatjesafname, noch trombo-embolische complicaties. De 
auteur stelt dat ondanks het laag risico op recidief eenmaal de antilichamen niet meer 
detecteerbaar zijn, men toch de nodige voorzichtigheid aan de dag moet leggen. Hij raadt 
ook aan van de heparinetherapie te beperken tot de patiënten die een cardiovasculaire 
chirurgische ingreep moeten ondergaan en om postoperatief op een alternatieve 
anticoagulantiatherapie over te schakelen2.  

 
Therapie 
Wat de therapie van HIT type II betreft, is men het in de literatuur eens dat bij vermoeden van 
HIT type II onmiddellijk de heparine gestopt moet worden, en gezien het persisterend hoog 
risico op trombose raadt men aan om op een alternatieve anticoagulantiatherapie over te 
stappen, ook al zijn de bevestigende laboratoriumtesten niet gekend. De gebruikte alternatieve 
anticoagulantia werken inhiberend op de trombinegeneratie zoals danaparoid, lepuridin en 
argatroban (cfr infra)14,4,5. 

2. Wat is de diagnostische waarde van de Solid phase heparin/PF4 ELISA test ? 
 
De heparin/PF4 ELISA test is een laboratoriumtest die toelaat de immuunglobulines gericht 
tegen het heparine/PF4 complex te detecteren. Het is een zeer gevoelige, doch een minder 
specifieke test in tegenstelling tot de functionele testen. Deze meten de bloedplaatjesactivatie 
veroorzaakt door dit immuungemedieerd mechanisme.  Deze zeer hoge sensibiliteit geeft op 
haar beurt aanleiding tot vals positieve resultaten. Wat HIT type II betreft tonen een aantal 
studies aan dat het voorkomen van vals positieve resultaten afhankelijk is van het type 
patiëntenpopulatie. Het aantal vals positieve resultaten zou in de cardiaal chirurgische 
populatie het hoogst liggen. Dit wordt ook bevestigd in de 3 volgende studies: 
 
1) Studie van Th. Warkentin: 
Er werden 744 patiënten gevolgd waarvan 100 UFH (niet gefractioneerde heparine) kregen 
tijdens of na hartheelkunde, 205 na een orthopedische ingreep en 439 LMWH (laag 
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moleculair gewicht heparine) na een orthopedische ingreep. De auteur vergeleek de resultaten 
bekomen met een activatietest en een antigentest, respectievelijk de 14C-SRA en de 
heparin/PF4 ELISA test. De resultaten van beide testen zijn terug te vinden in volgend tabel: 

 
 
De verschillende soorten patiëntenpopulaties en het type heparine dat werd toegediend 
worden in de linker kolom weergegeven. Zo ziet men dat de hartheelkundige populatie 100 
patiënten telde aan wie UFH werd toegediend, de orthopedische populatie bestond uit 644 
patiënten waarvan 205 met UFH en 439 met LMWH behandeld werden. In de tabel wordt de 
frequentie van HIT aan de hand van de bekomen resultaten met de activatietest enerzijds en 
de antigentest anderzijds weergegeven. Men stelt vast dat binnen de cardiaal chirurgische 
populatie ondanks een hoog percentage (50%) aan patiënten die een positieve ELISA-test 
vertoonden, slechts een minderheid (1%) van de patiënten HIT type II ontwikkelden (zie 
middenste kolom “frequency of HIT antibody positivity” in de tabel). Binnen de 
orthopedische populatie behandeld met UFH daarentegen had slechts 14.1% van de patiënten 
een positieve antigentest en 9.3% een positieve activatietest, terwijl 4.9% van die patiënten 
werkelijk HIT type II ontwikkelden. Voor de patiënten uit die populatie die LMWH 
ontvingen liggen deze percentages beduidend lager. 

 De incidentie van HIT type II is dus ongeveer 5% binnen de orthopedische populatie die 
UFH kregen,  terwijl deze slechts 1% bedraagt binnen de hartheelkundige populatie en de 
orthopedische populatie behandeld met LMWH. 

De sensitiviteit van beide testen is van +/- 100%, terwijl de specificiteit 97% voor de 
14C-SRA en 92% bedraagt voor de ELISA-test binnen de orthopedische populatie en slechts 
81% en 51% respectievelijk binnen de cardiaal chirurgische populatie. Dit geeft ons een LR+ 
van 14.3 en een LR- van oneindig (niet te berekenen) voor de ELISA test binnen de 
orthopedische populatie en  van 2 en oneindig (niet te berekenen) binnen de hartheelkundige 
populatie. De ROC–curve analyse die zich beperkte tot de orthopedische patiëntenpopulatie 
en uitgevoerd werd met verschillende cut-off waarden illustreert de betere specificiteit van de 
14C-SRA test. (zie addendum 7). De positief predictieve waarde van HIT type II binnen de 
orthopedische populatie bedraagt 10% voor de 14 C-SRA test en slechts 3% voor de ELISA 
test, terwijl negatief predictieve waarde van beide testen 100% is6. 

 Uit deze studie blijkt de activatietest meer specifiek te zijn. 

Activation 
assay*

Antigen 
assay*

Activation 
assay

Antigen 
assay 

Cardiac-UFH, n = 100 20/100 50/100 1/100 1/20 1/50
20.0% 

(12.7-29.2)
50.0%

(39.8-60.2)
1.0% 

(0.03-5.5)
5.0% 

(0.1-24.9)
2.0% 

(0.12-10.7) 
Orthopedic-UFH, n = 205 19/205 29/205 10/205 10/19 10/29

9.3%
(5.7-14.1)

14.1% 
(9.7-19.7)

4.9% 
(2.4-8.8)

52.6% 
(28.9-75.6)

34.5% 
(17.9-54.3) 

Orthopedic-LMWH, n = 439 14/439 33/439 4/439 4/14 4/33
3.2% 

(1.8-5.3)
7.5% 

(5.2-10.4)
0.9%

(0.3-2.3)
28.6% 

(8.4-58.1)
12.1% 

(3.4-28.2) 
P values
  Cardiac vs Orthopedic .01 <.001 .71 .01 .004 
  UFH vs LMWH .002 .009 .015 .19 .048

Relationship of the patient population and type of heparin on frequency of HIT-IgG antibody formation 
and risk for developing HIT 

Frequency of HIT (95% CI) Frequency of 
HIT antibody 

positivity (95% 
CI)

Patient population, 
type of heparin 

(mean ± SD duration of 
heparin [d])

Frequency of HIT-IgG-
positive patients with HIT 
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2) In een artikel van Hambleton et al7 trekken de auteurs een gelijkaardig besluit. Aan de 
hand van 2 studies illustreren ze het voorkomen van HIT in het kader van een 
hartheelkundige ingreep. De resultaten bekomen met de ELISA en 14C-SRA methodes 
werden tevens met elkaar vergeleken. De resultaten van beide studies zijn weergegeven in 
volgend tabel: 

 
1° studie in 1996: 

  preoperatief: 22% van de patiënten hadden een positieve ELISA-test 
  postoperatief: 50% van de patiënten hadden een positieve ELISA-test 
⇒ In deze populatie waren de IgG en IgM titers lager dan deze van patiënten met 
HIT in andere klinische settings en er was geen associatie met ontwikkeling van een 
ernstige trombocytopenie of trombose 

 
2° studie:  

 preoperatief: 5% van de patiënten vertoonden een positieve 14C-SRA test en 19% 
   een positieve ELISA test 
 postoperatief: 14C-SRA was positief bij 13% van de patiënten , terwijl 50% van de 
   patiënten een positieve ELISA test hadden    
⇒ Ook hier was er geen associatie met ontwikkeling van een ernstige 
trombocytopenie of trombose.  H/PF4 ELISA heeft een lage diagnostische 
specificiteit in deze patiëntenpopulatie 

 
De auteurs besluiten dat binnen deze patiëntenpopulatie de heparin/PF4 ELISA methode 

een lage diagnostische specificiteit heeft en dat een combinatie van heparin/PF4 ELISA 
methode met een 14C-SRA of  een andere functionele test de predictieve waarde verhoogt 7. 
 
3) Het Iceberg-model14  (zie figuur) 
Elk driehoek geeft een aantal parameters weer. Het aantal patiënten met (1) een positieve 
ELISA-test, (2) een positieve 14C-SRA test, (3) een ernstige trombocytopenie en met (4) 
HITT worden hier in procenten uitgedrukt in functie van het type patiëntenpopulatie waartoe 
ze behoren. Men stelt hier opnieuw vast dat binnen de hartheelkundige populatie een hoog 
percentage ELISA-testen positief zijn voor slechts een minderheid aan patiënten die een 
ernstige trombocytopenie en HITT ontwikkelden. Binnen de orthopedische patiëntenpopulatie 
blijkt de discrepantie tussen het percentage aan positieve ELISA-testen en het aantal patiënten 
die een ernstige trombocytopenie en HITT ontwikkelden, vrij klein te zijn14. 
 
Als we de 3 patiëntenpopulaties beschouwen, stellen we vast dat: 
- HIT type II het meest binnen  de orthopedische populatie behandeld met UFH  voorkomt 
- de 14C-SRA methode over een hogere specificiteit beschikt. 
 
Als mogelijke oorzaken voor het zeer hoog aantal positieve ELISA-testen binnen de cardiaal 
chirurgische populatie werden de hoge dosis heparine toegediend tijdens de operatie zelf, de 
secretie van PF4 uit de bloedplaatjes tijdens het contact tussen bloed  en het cardiopulmonaire 
bypass toestel en de bolus-injectie heparine tijdens hartcatheterisatie aangehaald. 
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Besluit:  
- De activatietest, in dit geval de 14C-SRA die als de gouden standaard beschouwd om 
wille van zijn zeer hoge sensibiliteit en specificiteit, is dus meer specifiek dan de H/PF4 
ELISA test. Het combineren van een activatietest en een antigentest verhoogt de 
predictieve waarde bij sterk klinisch vermoeden van HIT type II. 

- De incidentie van HIT type II is het hoogst binnen de orthopedische 
patiëntenpopulatie. 

- De incidentie is tevens functie van het type toegediende heparine preparaat. 
 

3. Speelt het type toegediende heparine een rol bij het ontstaan en op de kliniek van HIT 
type II ? 
 
Beïnvloedende factoren/kritische parameters 
 
1) Het moleculair gewicht: 
LMWH hebben een lager moleculair gewicht dan de UFH waardoor ze minder affiniteit 
vertonen voor het PF4 tetrameer en zodoende zullen ze er ook minder optimaal aan binden. 
Daarnaast vertonen de LMWH ook minder affiniteit voor IL-8 en NAP-2, die net zoals PF4 
deel uitmaken van de CXC chemokines familie en zoals PF4 door een immuungemedieerd 
proces HIT type II kunnen uitlokken. 
In onderstaande figuur wordt in de Y-as de secretie van PF4 (uitgedrukt in ng/ml) na activatie 
van de bloedplaatjes door de gevormde HIT-AL uitgezet. In de X-as wordt het type 
toegediende product weergegeven.  
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Men stelt vast dat de concentratie aan PF4-secretie het hoogst is bij toediening van een UFH 
(heparin op de figuur) en duidelijk lager ligt bij toediening van een LMWH (enoxaparin op de 
figuur) en van een zoutoplossing 9. 

 
 
 
2) De concentratie van het toegediende heparinepreparaat en het moleculair gewicht: 
 
 

 
 
In bovenstaande figuur vindt men in de Y-as de procentuele serotoninesecretie (serotonine 
wordt door de geactiveerde bloedplaatjes gesecreteerd) weergegeven, terwijl in de X-as het 
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moleculair gewicht van de toegediende heparines wordt uitgezet. Elk figuur toont de 
serotoninesecretie bij een verschillende concentratie aan toegediende heparine. 
 
Zo ziet men dat de heparines met een moleculair gewicht van >5000 Dalton reeds bij lage 
concentraties (0.1 µg/ml en 1.0 µg/ml) een belangrijke serotoninesecretie teweegbrengen, 
terwijl de LMWH dwz met een moleculair gewicht van <5000 Dalton dit slechts bij 
toediening van hogere concentraties (10µg/ml en 100 µg/dl) in de hand werken 9. 
 
3) De graad van sulfatatie: 
 
Volgend figuur geeft in deY-as de procentuele bloedplaatjesaggregatie weer en in de X-as 
meerdere preparaten met een verschillende graad van sulfatatie: 
 
 

 
 
 
Men kan dus stellen dat hoe meer sulfaatgroepen er op een heparinepreparaat aanwezig zijn, 
hoe sterker de bloedplaatjesaggregatie. Daar het PF4 tetrameer  positief geladen is, zullen de 
sterk gesulfateerde ( negatief geladen groepen) heparines, zoals de UFH sterker gaan binden 
en zodoende een sterkere activatie van de bloedplaatjes teweegbrengen9. 
 
4) Invloed van het type heparine op de kliniek: 
 
Gruel et al. hebben in een studie 180 patiënten met vermoeden van HIT type II gevolgd. Bij 
59 patiënten was de 14C-SRA test positief: 11 patiënten werden met LMWH behandeld, 
terwijl bij 48 patiënten UFH toegediend werd. De resultaten van de studie zijn weergegeven 
in onderstaand tabel. 
De auteurs besluiten aan de hand van de bekomen resultaten dat bij behandeling met LMWH 
een “ delayed onset” en ernstiger trombocytopenie frequenter voorkomt. Voor de ernst van 
de trombocytopenie binnen deze groep patiënten hadden de auteurs geen verklaring. Deze 
vaststelling werd in andere studies ook niet bevestigd. Wat de complicaties betreft zijn er 
geen grote verschillen, doch zouden  arteriële tromboses frequenter voorkomen in de groep 
patiënten behandeld met UFH3. 
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  LMWH UFH 

Optreden van trombocytopenie tussen d 7 en d 48 
(gemiddeld op d 14) 

tussen d 1 en d 26 
(gemiddeld op d 9) 

Ernst van de trombocytopenie gemiddeld +/- 42x109/L gemiddeld +/- 50x109/L

Complicaties: 
1. majeure bloedingen 
2. DVT/PE 
3. arteriële trombose 
4. dood tgv HIT 

 
9% van de patiënten 

18% 
9% 
18% 

 
11% van de patiënten 

17% 
32% 
11% 

 
Besluit:  HIT type II zou dus frequenter voorkomen bij toediening van UFH. 

4. Wat is de te volgen strategie bij vermoeden van HIT? 
 
Volgens de guidelines16 zijn er bij klinisch vermoeden van HIT type II een aantal 
therapeutische stappen te ondernemen.  
Het doel van deze aanpak is: 

1) onderbreken van het immuungemedieerd mechanisme (stop heparine) 
2) de snelle trombinevorming afremmen 
3) behandelen van de HIT geassocieerde trombo-embolische complicaties 

Hoe? 
1) STOP heparine, ook al zijn de bevestigende laboratoriumtesten nog niet gekend.  
2) Start alternatieve anticoagulantiatherapie (lepuridin, danaparoid of argatroban), ook 

al zijn er geen klinische evidenties voor trombo-embolische complicaties. De 
alternatieve anticoagulantiatherapie dient voortgezet te worden tot stabilisatie van 
het bloedplaatjesaantal. 

 Cave diepe veneuze tromboses ter hoogte va de onderste ledematen, voornamelijk 
bij postoperatieve patiënten.  

3) Laboratoriumtesten: In onderstaande figuur15 worden de te ondernemen stappen 
uitgezet, alsook de interpretatie ervan. Men combineert best een activatietest met 
een antigentest. Indien beide testen positief zijn, is de diagnose van HIT type II  
heel waarschijnlijk. Indien beide testen negatief zijn, is HIT type II uitgesloten. 
Wanner één ven beide testen positief is, raadt men aan een nieuwe activatietest uit 
te voeren. Indien deze negatief is, blijft de diagnose van HIT type II onzeker. 
Indien deze test wel positief is, zijn er dan twee mogelijkheden. Enerzijds zijn de 
activatie- en de antigentest positief , dan kan men besluiten dat de diagnose van 
HIT type II heel waarschijnlijk is. Anderzijds zijn de activatietesten positief en de 
antigentest negatief : men moet denken aan een HIT type II met antilichamen 
gericht tegen IL 8 of NAP 2 die net zoals PF4 deel uitmaken van de CXC 
chemokines familie en tevens HIT type II kunnen teweegbrengen. 
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Addenda: 
 
1) Incidentie van HIT type II in functie van het type patiëntenpopulatie en van het type 

toegediende heparinepreparaat14,5,14,15,16,17: 
 

Populatie UFH LMWH 

Cardiale 
chirurgie 

2% 
trombocytopenie 

1% HITT 
/ 

Orthopedische 
5% 

trombocytopenie 
3% HITT 

1% 
trombocytopenie 

0.5% HITT 

Medische 
0.5% 

trombocytopenie 
0.25% HITT 

nog kleinere % 

 
2) De huidige beschikbare testen10,11,12,15: 

 
- Functionele testen 

• Bloedplaatjesaggregatie test (PAT) 
• 14C-serotonine release test (14C-SRA)  
• ATP release test (lumi-aggregometry) 
• Heparine geinduceerde bloedplaatjesactivatie test (HIPA) 
• Flow cytometrische bepaling van bloedplaatjes micropartikels 
• Flowcytometrische bepaling van annexine-V binding 

- Immunologische bepaling van HIT antilichamen 
• Solid phase heparin/PF4 Elisa test 
• Fluid phase heparin/PF4 Elisa test 

 
3) Weergave van het gemiddeld aantal bloedplaatjes binnen een populatie met HIT type II : 
 
 Onderstaande figuur1 geeft in de Y-as het aantal patiënten en in de X-as het gemiddeld 

aantal bloedplaatjes weer. De meeste patiënten vertonen een gemiddeld aantal 
bloedplaatjes gelegen tussen de 50x109/L en 70x109/L. De donkere zone in de balken stelt 
het aantal patiënten voor die HIT type II ontwikkelden gecompliceerd met trombose. 
Ongeveer 75% van de HIT-patiënten ontwikkelden trombotische complicaties. 
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4) Verloop van de bloedplaatjesdaling bij type I en type II HIT: 

 
 

 
 

De figuur1 illustreert het verloop van de bloedplaatjesdaling in beide types HIT. In deze 
studie volgde de auteur een populatie van 665 patiënten bij wie een heupprothese geplaatst 
werd. Slechts 189 ontwikkelden een trombocytopenie postoperatief. De Y-as toont het 
bloedplaatjesaantal, terwijl de X-as de postoperatieve dagen weergeeft. De grijze, brede 
curve geeft de evolutie weer van de meerderheid  van de patiënten: men stelt een klein 
transiënte daling van het aantal bloedplaatjes binnen de 48 uren na de operatie met volledig 
normalisatie van het aantal bloedplaatjes in de dagen die daarop volgen. Deze evolutie komt 
overeen met een HIT type I. De fijne kleine zwarte lijnen stellen  verloop voor van 11 van 
665 patiënten opgenomen in de studie. Hier ziet men een ernstige bloedplaatjesdaling rond 
postoperatief dag 5. Dit komt overeen met een type HIT II bloedplaatjesdalingspatroon. Bij 9 
van de 11 patiënten werden er HIT-antilichamen opgespoord. 
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5) De 4 T’s van Th. Warkentin14: 
 

4 T’s 2 1 0 

Thrombocytopenia 
> 50% fall or 

platelet nadir 20-
100x109/l 

30-50%fall or 
platelet nadir 10-

19x109/L 

fall<30% or 
platelet nadir 
<10x109/L 

Timing of platelet 
fall 

Clear onset 
between d 5-10;or 

less than 
1d(recent 
exposure) 

Consistent with 
immunization but not 

clear or onset of 
thrombocytopenia 

after d10 

platelet count 
fall too early 

(without recent 
exposure) 

Thrombosis or 
other sequelae 

New 
thrombosis;skin 
necrosis; post 
heparinbolus 

acute systemic 
reaction 

Progressive or 
recurrent thrombosis; 
erythemateous skin 
lesions; suspected 
thrombosis not yet 

proven 

None 

Other causes of 
thrombocytopenia 

not evident 

no other causes 
for plaltelet fall is 

evident 

Possible other causes 
is evident 

Definite other 
causes are 

present 
 
 Probabiliteitsscore: 6-8 = hoog/4-5 = matig/0-3 = laag  
 
6) Evolutie van de antigentest en activatietest bij patienten met bewezen HIT type II: 

 
 
 
 De figuur2 stelt in de Y-as het procentueel aantal patienten met een positieve test voor HIT 

type II en de X-as geeft het aantal dagen weer. Beide testen blijven minstens 3 maanden 
positief en de activatie test zou sneller negatief worden. 
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7) Roc-curve 14C-SRA beperkt tot de orthopedische patiëntenpopulatie en uitgevoerd met 
verschillende cut off waarden. 

 

 


