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CLINICAL BOTTOM LINE 
 
De diagnose van hereditaire sferocytose (HS) wordt gesteld door de combinatie van 

familiale voorgeschiedenis (aanwezig bij 75% van de patiënten, o.a. splenectomie, geelzucht), 
een typisch klinisch beeld en laboratoriumtesten. Bij een kind met een variabele graad van 
hemolytische anemie, geelzucht, splenomegalie, een familiale voorgeschiedenis (met 
dominante overerving), sferocyten op de bloedfilm, gestegen MCHC, toegenomen 
reticulocytose en een negatieve DAT is de diagnose duidelijk te stellen (cfr. attachment 3 en 
7).   

De aanwezigheid van sferocyten op de bloedfilm is kenmerkend, maar niet diagnostisch 
voor HS. Microscopisch onderzoek is wel nuttig als screeningstest. Carrier exclusie is niet 
mogelijk en milde vormen van HS kunnen gemist worden. Bij verworven sferocytose zijn 
sferocyten zelden de enige of dominante morfologische afwijking, behalve bij auto-immuun 
hemolytische anemie (AIHA) of allo-immuun hemolytische anemie (bv. ABO 
incompatibiliteit). (Bolton-Maggs,P.H., 2004; Bain B, 2006; G.R. Lee, 1999) 

De directe Coombs test vervult nog steeds een belangrijke rol in de differentiële diagnose, 
namelijk het uitsluiten van AIHA of allo-immuun hemolytische anemie.  

Indien de diagnose onduidelijk te stellen is, bv. zeldzame sferocyten op de bloedfilm 
zonder verdere klinische tekens, familiale voorgeschiedenis of andere richtinggevende 
laboratoriumtesten, zijn screennigstesten met een hoog predictieve waarde vereist, zoals de 
cryohemolysis test en de EMA-bindingstest. (Bolton-Maggs PH, 2004)  

De osmotische fragiliteittest, waarvan de beperkingen gekend moeten zijn, kan enkel een 
ondersteunende waarde hebben. Een normaal resultaat sluit de diagnose niet uit: de curve ligt 
bij 10-20% van de HS patiënten binnen de normale range (ten gevolge van celdehydratatie). 
Bovendien worden nog ongeveer 20% van de milde HS gemist na incubatie. De resultaten 
zijn moeilijk te interpreteren bij neonati/kinderen (andere referentie waarden & gedaalde 
osmotische fragiliteit bij analyse op vers bloed). De test kan ook geen onderscheid maken 
tussen HS en auto-immuun hemolyse met sferocytose of andere oorzaken van sferocytose. De 
osmotische fragiliteittest heeft geen toegevoegde waarde indien duidelijk sferocyten aanwezig 
zijn op bloedfilm. (Bolton-Maggs PH, 2004; Eber et al., 1991; Gallager et al, 2005). 

De zure glycerol lysis test heeft een hoge specificiteit (91%) en sensitiviteit (98%) voor 
HS, maar de specificiteit is onder bepaalde omstandigheden nog te gebrekkig (zoals bij de 
osmotische fragiliteittest) volgens de guidelines. (Bolton-Maggs,P.H., 2004).  De test is 
bruikbaar bij neonati, zelfs tijdens de eerste levensdagen en kan een onderscheid maken 
tussen HS en AIHA en andere aandoeningen. (Hoffman et al., 1991) 
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De autohemolyse test heeft een beperkte diagnostische waarde voor congenitale 
hemolytische anemie. De test kan nuttig zijn voor selectieve gevallen van congenitale 
hemolytische anemie met onduidelijke resultaten uit de osmotische fragiliteittest, normale 
enzyme waarden of minimale hemolyse. (Thornburg C.D. et al, 2003) 

De osmotische gradiënt ektacytometrie hoort eerder thuis in het onderzoek omdat 
expertise vereist is. Nochtans is deze methode accurater dan de osmotische fragiliteittest om 
HS te onderscheiden van normale rode bloedcellen en heeft het een hoge predictieve waarde. 
(Clark,M.R. et al., 1983; Bolton-Maggs,P.H., 2000). 

De cryohemolyse test heeft een hoger voorspellende waarde dan de osmotische 
fragiliteittest en heeft een relatief hoge sensitiviteit (95%) en specificiteit (96%) voor HS. Het 
grote voordeel van deze test is dat het voornamelijk gebaseerd is op het meten van factoren 
gerelateerd aan primair moleculair membraan defect en veel minder op membraan 
oppervlak/volume verhouding. (Romero et al., 1997). De test is superieur om 
(asymptomatische) carriers te identificeren. Er bestaat ook geen leeftijdsafhankelijk effect 
zoals bij de osmotische fragiliteittest waar dit wel het geval is. (Iglauer et al., 1999; 
Streichman et al., 1998; Stoya et al., 2006) 

De flow cytometrische eosine-5’-maleimide-bindingstest heeft een zeer hoge 
specificiteit (99.1%) en sensitiviteit (92.7%) voor HS. De meerderheid van de HS patiënten 
vertoont een afname in MCF (mean channel fluorescence), waardoor het uitvoeren van de 
osmotische fragiliteittest overbodig wordt. Beoordeling van de EMA binding/opname samen 
met de bloedfilm volstaat om de correcte diagnose te maken. (Bolton-Maggs, PH, 2004; 
King,M.J. et al.,  2000; Stoya et al., 2006). 

Het identificeren van een afwijkend membraanproteïne geassocieerd met het rode bloedcel 
cytoskelet door middel van SDS-PAGE bevestigt de diagnose van HS. Maar analyse van 
membraanproteïnen is enkel nuttig bij ongeveer 1% van de gevallen waarbij de diagnose 
onduidelijk is. Voorts is de kostprijs hoog, is er nood aan expertise (niet geschikt voor 
routine) en een omslachtige procedure. SDS-PAGE is niet gevoelig genoeg om een kleine 
proteïne afwijkingen te detecteren bij milde HS. (King,M.J. et al.,  2000; Bolton-Maggs PH, 
2000). 

Moleculaire analyse is niet vereist. De mutaties die HS veroorzaken treden meestal 
sporadisch en specifiek binnen een familie op, wat deze analyse niet geschikt maakt voor 
screening. Het opsporen van mutaties is meestal niet nodig voor behandeling en is slechts 
nuttig in zeldzame gevallen. De moleculaire analyse van HS hoort eerder thuis in het 
onderzoek. (Bolton-Maggs, PH, 2004) 

 
 
CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 
 
Rode bloedcellen danken hun mechanische eigenschappen, namelijk hun weerstand en 

vervormbaarheid, aan een proteïnenetwerk dat de lipiden dubbele laag onderspant. De rode 
bloedcel membraanafwijking sferocytose kan zowel congenitaal als verworven voorkomen. 
Bij deze aandoening zijn microscopisch (bijna) sferisch gevormde rode bloedcellen in plaats 
van biconcave cellen waar te nemen.  

 
De congenitale vorm (HS, hereditaire sferocytose) is de frequentste oorzaak van 

chronische hemolyse in Noord-Europa (N-Europa: 1-1,5/5000) en Noord-Amerika 
(US:1/5000 of 0,02%; 1/2000 indien milde en subklinische vormen worden inbegrepen). De 
carrierfrequentie bedraagt 0,01%. De overerving is meestal (in 75% van de gevallen) 
autosomaal dominant. De homozygote vorm van het dominante gen werd nog niet 
aangetoond, wat suggereert dat deze vorm niet levensvatbaar is. Autosomaal recessieve 
overerving komt voor bij 20-25% van de HS patiënten (meestal met de ernstige vorm van de 
aandoening) waarvan beide ouders klinisch normaal zijn en bij carriers. 
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De oorzaak van hereditaire sferocytose is het gevolg van een defect van het rode 
bloedcelmembraan: het cytoskelet is losgekoppeld van de lipiden dubbele laag. Ten gevolge 
van een mutatie in een gen dat codeert voor een membraanproteïne (alfa- en beta-spectrine, 
pallidine (= proteïne 4.2), ankyrine of proteïne 3, gecodeerd door het ANK1, het SPTB, het 
SPTA of het AE1 gen) treedt er een deficiëntie of disfunctie op van deze component van het 
cytoskelet (cfr. attachment 1). Het abnormale cytoskelet leidt tot destabilisatie en verlies van 
membraanoppervlak zonder volumeverlies. Het beenmerg van deze patiënten maakt 
biconcave rode bloedcellen aan, maar ten gevolge van een afwijkend cytoskelet verliezen ze 
stukjes membraan bij passage door de milt. Zo ontstaan bolvormige cellen met gedaalde 
membraanoppervlak/volume verhouding.  Deze minder vervormbare cellen hebben een 
kortere levensduur, wat evenredig is met de ernst van de symptomen. De gedaalde 
vervormbaarheid van de rode bloedcellen bij HS wordt ook mede veroorzaakt door 
celdehydratatie. 

 
Bij verworven sferocytose kunnen volgende mechanismen een rol spelen: beschadiging 

van de rode bloedcellen (hitte, clostridium perfringens toxines, slangengif), verlies van 
membraan (coating door allo-antistoffen, auto-antistoffen of geneesmiddel geïnduceerde 
antistoffen), hypofosfatemie (leveraandoeningen, acute diabetische ketoacidose, 
…waarschijnlijk ten gevolge van ATP depletie) en veroudering van het bloed.  De 
voornaamste oorzaak van de verworven vorm is auto-immuun hemolytische anemie (AIHA). 
Het onderscheid tussen HS en AIHA kan gemaakt worden door de directe anti-globuline test 
(DAT). Deze test is ook van groot belang bij neonati om hemolytische ziekte van de 
pasgeborene uit te sluiten. 

 
De ernst van HS varieert van symptoomloos dragerschap tot ernstige chronische hemolyse 

en is gecorreleerd met de spectrine-inhoud van het rode bloedcelmembraan. Het klinisch 
beeld bestaat uit een variabele graad van anemie, geelzucht en splenomegalie. Complicaties 
zoals cholelithiasis, cholecystitis (ten gevolge van verhoogde bilirubine turnover), 
hemolytische ziekte van de pasgeborene, aplastische of hemolytische crisissen (voornamelijk 
uitgelokt door Parvovirus 19 infectie of stress) kunnen optreden.  

HS wordt klinisch onderverdeeld in een milde (20-30% van de HS patiënten), matige (60-
75%) en ernstige (5%) vorm naargelang de ernst van de ziekte (cfr. attachment 2). Patiënten 
met de milde vorm zijn meestal asymptomatisch omdat het beenmerg de anemie volledig kan 
compenseren en vertonen geen tot weinig splenomegalie. De diagnose bij deze groep wordt 
dan ook vaak op latere leeftijd gesteld. Bij ernstige HS is er ernstige hemolytische anemie 
(transfusienood) en een onvolledig antwoord op splenectomie.  

 
De diagnose van HS is moeilijk te stellen omwille van de heterogene presentatie, zelfs 

binnen eenzelfde familie, en het ontbreken van specifieke laboratoriumtesten voor HS. Vaak 
is er een familiale voorgeschiedenis van HS of heeft de patiënt een familielid dat 
splenectomie of cholecystectomie onderging voor 40-jarige leeftijd. De diagnose wordt 
meestal op kinderleeftijd gesteld en kan bemoeilijkt worden door co-overerving van andere 
hematologische aandoeningen, zoals beta-thalassemie trait of sikkelcelziekte. In de huidige 
praktijk gebeurt dit door klinische anamnese, navragen van familiale voorgeschiedenis, 
uitvoeren van osmotische fragiliteittest, DAT en microscopisch cytologisch onderzoek van 
perifeer bloed. Er is geen gouden standaard test beschikbaar. Microscopisch onderzoek van 
het beenmerg is niet nodig voor de diagnose. Andere hulpmiddelen vermeld in de onderzochte 
literatuur zijn de rode bloedcel indices, reticulocytentelling, hemolyse parameters, 
autohemolyse test, zure glycerol lysis test, osmotische gradiënt ektacytometrie, hypertonische 
cryohemolyse test en flow cytometrische bepaling van eosine-5-maleimide (EMA) binding.  

Het microscopisch onderzoek is een subjectieve methode, waarbij het vaak moeilijk is om 
met 100% zekerheid de aanwezigheid van sferocyten vast te stellen. De osmotische 
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fragiliteittest is een meer objectieve methode, maar kan geen onderscheid maken tussen 
congenitale sferocytose en AIHA met sferocytose.  

 
De behandeling van de acute symptomen bij HS bestaat uit (wissel)transfusies en 

toedienen van EPO om de transfusienood te doen dalen. Voor de chronische symptomen kan 
foliumzuur toegediend worden en kunnen splenectomie en cholecystectomie uitgevoerd 
worden. Na splenectomie is de levensduur van de rode bloedcellen bij HS praktisch normaal 
ondanks het voortbestaan van de sferocytose. 

 
Het doel van deze CAT is de relevantie/betrouwbaarheid/… van de verscheidene 

beschikbare testen na te gaan door het scheppen van een overzicht van de testen en ze 
onderling te vergelijken.  Er wordt ook gekeken naar welke informatie nuttig en voldoende is 
voor het stellen van de laboratoriumdiagnose. Zo kunnen eventueel aanbevelingen opgesteld 
worden naar de kliniek toe m.b.t. het aanvragen van de testen. 

 
 
QUESTION(S) 
 
1) Welke patiënten moeten gescreend worden voor HS? 
2) Hoe frequent moet de patiënten getest worden? 
3) Wat zijn de beste diagnostische testen (voor milde vorm van HS, voor carriers, voor 

neonati/kinderen)? 
4) Wanneer is het noodzakelijk membraan proteïnen te analyseren? 
5) Wat is de rol van moleculair genetische analysen? 
 
SEARCH TERMS 
 
1) MeSH Database (PubMed): MeSH term: “ Spherocytosis, Hereditary” 
2) PubMed Clinical Queries (from 1966; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi): 
Systematic Reviews; Clinical Queries using Research Methodology Filters (diagnosis + 
specific, diagnosis + sensitive, prognosis + specific) 
3) Pubmed (Medline; from 1966), SUMSearch (http://sumsearch.uthscsa.edu/), National 
Guideline Clearinghouse (http://www.ngc.org/), Evidence Based Medicine Resource 
Center UZ Leuven (http://www.uzleuven.be/ebm/), World Health Organisation 
(http://search.who.int), Institute for Clinical Systems Improvement (http://www.icsi.org), 
The National Institute for Clinical Excellence (http://www.nice.org.uk/), Cochrane 
(http://www.update-software.com/cochrane, Health Technology Assessment Database 
(http://www.york.ac.uk/inst/crd/htahp.htm) 
4) National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS; 
http://www.nccls.org/), Clinical and laboratory standard institute (http://www.clsi.org/), 
International Federation of Clinical Chemistry (IFCC; http://www.ifcc.org/ifcc.asp), 
Westgard QC (http://www.westgard.com), Clinical Laboratory Improvement Amendments 
(CLIA; http://www.cms.hhs.gov/clia/) 
5) American society of Hematology (www.hematology.org), Laboratory haematology 
(http://www.laboratoryhematology.com), International society for analytical cytology 
(www.isac-net.org) 
6) Up to Date Online version 14.3 (2007) 
7) Diagnostisch kompas (College voor zorgverzekeringen, the Netherlands, online) 
(http://www.dk.cvz.nl) 
8) BCSH guidelines (http://www.bcshguidelines.com), RCP CEEU Guidelines database 
(http://www.rcplondon.ac.uk), Clinical practice guidelines 
(http://www.ebmny.org/cpg.html) 
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APPRAISAL 
 
DEEL  A: INLEIDENDE VRAGEN 
  
1. Patiënt variabelen/welke patiënten moeten gescreend worden? 

 
Congenitale sferocytose komt voor bij de meeste raciale groepen, het is echter zeldzaam bij 

sub-Saharische Afrikanen. 
Een familiale voorgeschiedenis van geelzucht en/of splenectomie is bij 75% van de 

patiënten aanwezig. Ook patiënten met chronische anemie, splenomegalie en geelzucht 
komen in aanmerking voor screening. Patiënten met milde HS vertonen een normaal 
hemoglobine en bilirubine, meestal geen anemie, geen tot weinig splenomegalie en zijn vaak 
asymptomatisch. Op volwassen leeftijd vertonen milde HS patiënten complicaties zoals 
galstenen.  De detectie van asymptomatische carriers kan helpen bij het identificeren van 
families met recessief overerfbare sferocytose. Een test die betrouwbaar asymptomatische 
carriers kan opsporen is bijgevolg nuttig. 

De diagnose wordt meestal op kinderleeftijd gesteld, maar het is mogelijk de ziekte op elke 
leeftijd vast te stellen. Hieruit volgt dan ook de behoefte aan een test die reeds bij jonge 
kinderen een betrouwbare diagnose kan stellen.  De huidige strategie is screening van alle 
patiënten, in het bijzonder neonati met atypische hyperbilirubinemie, met hemolyse en 
negatieve Coombs test (DAT). Verder is het zeer belangrijk om stomatocytosis uit te sluiten 
omdat hierbij splenectomie gecontraïndiceerd is wegens het risico op trombose. 

 
De sferocyten bij jonge kinderen worden net als bij volwassenen gekenmerkt door een 

afname van membraanoppervlak en een toegenomen celdehydratatie.  
De meeste neonati vertonen symptomen: meestal treedt geelzucht op tijdens de eerste 48h.  

Occasioneel treedt dit later op.  De anemie is meestal niet ernstig en splenomegalie is 
zeldzaam. Bij de geboorte zijn bijna normale hemoglobine waarden aanwezig. Vervolgens 
treedt er een sterke hemoglobinedaling op gedurende de eerste weken (5-30 dagen na 
geboorte) wat leidt tot een transiënte en vaak ernstige anemie gekenmerkt door 
hyperbilirubinemie. De reticulocytentelling is laag tijdens de eerste weken tot maanden omdat 
er dan geen compensatie door erythropoiese optreedt. Na een 12-tal maanden zorgt de 
erytropoietische respons voor een gecompenseerde hemolyse. Dit uit zich door een hoog 
reticulocytenaantal. Een inverse relatie tussen de transfusiebehoefte en het reticulocytenaantal 
werd aangetoond. Kinderen met HS hebben op jonge leeftijd een ernstig fenotype en vereisen 
dus zorgvuldige monitoring gedurende de eerste 6 maanden.  

 
 

2. Hoe frequent moet de patiënt getest worden? 
 
o Kinderen 
Het wordt aanbevolen om kinderen met matige en ernstige HS jaarlijks op te volgen na 

stabilisatie (bereiken baseline). Bij afwezigheid van symptomen is het niet nodig om bij elke 
controle een CBC (complete blood count) aan te vragen. Een open beleid waarbij men 
bedacht is op potentiële complicaties zoals Parvovirus infectie of abdominale pijn 
(galstenen?) wordt aangeraden. Kinderen met ernstige HS moeten hematologisch goed 
opgevolgd worden tijdens virale infecties. Vanaf 5 jarige leeftijd wordt controle op galstenen 
om de 3 tot 5 jaar aangeraden. En indien geen foliumzuursupplementen voorgeschreven 
worden, moet het foliumzuurgehalte gecontroleerd worden. (Bolton-Maggs,P.H., 2000)  
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o Volwassenen 
Volwassenen met milde HS die goed vertrouwd zijn met de aandoening hoeven niet 

jaarlijks op controle te komen. Volwassenen met de matig ernstige vorm van de aandoening 
moeten een jaarlijkse controle ondergaan onder meer op galstenen (ultrasound scan) en 
transferrine saturatie. Ook moet aandacht besteedt worden aan de post-splenectomie zorg 
(hervaccinatie, antibiotica profylaxe). (Bolton-Maggs,P.H., 2000)  

 
 

3. Diagnostisch pad congenitale sferocytose 
 

Wat is de (waarde van) de huidige test? 
 
Patiënten met een familiale voorgeschiedenis van HS, hemolytische anemie en andere 

typische klinische kenmerken zijn verdacht voor HS. In de huidige praktijk wordt de 
laboratoriumdiagnose van HS gesteld door volgende triade van testen: osmotische 
fragiliteittest, DAT en microscopie.  

 
a) Dienst hematologie (prof. Dr. A. Janssens) 

Wanneer een patiënt zich presenteert met anemie, tekens van hemolyse en een 
negatieve DAT, dan zal deze patiënt verder onderzocht worden op de aanwezigheid 
van congenitale sferocytose.  Een laag MCV is volgens prof. A. Janssens geen 
noodzakelijke voorwaarde.   
De betrouwbaarheid waarmee sferocyten op de bloedfilm via microscopisch 
onderzoek worden aangetoond, hangt af van de kwaliteit en de expertise van het labo.   
De osmotische fragiliteittest wordt door prof. A. Janssens beschouwd als confirmatie 
test.   
De voorgeschiedenis van de patiënt is zeer belangrijk.  Vaak is de patiënt reeds op 
kinderleeftijd bekend met het probleem, tenzij splenectomie in de familiale 
voorgeschiedenis werd uitgevoerd om andere of ongekende reden.  Een patiënt (of 
patiënt met een familielid) die ooit een galcrisis doormaakte is verdacht voor HS.   
Moleculaire diagnostiek wordt niet gebruikt in de diagnosestelling op de dienst 
hematologie. 
Voor de behandeling neemt men een afwachtende houding aan.  Er wordt geen EPO 
toegediend, maar wel foliumzuur en/of transfusies.  Indien de patiënt te anemisch is 
(Hb van 11 g/dL) en galcrissen doormaakt, zal men wel de behandeling starten. 
 

b) Dienst pediatrie (prof. Dr. C. Van Geet) 
Congenitale sferocytose is de meest frequente oorzaak van hyperbilirubinemie bij 
neonati.  De diagnose wordt liefst zo vroeg mogelijk gesteld. Een patiëntje met 
hemolytische anemie of hyperbilirubinemie bij de geboorte, met of zonder 
familiale voorgeschiedenis (splenectomie/cholecystectomie) en negatieve DAT is 
verdacht voor HS. Deze verdenking is onafhankelijk van de aanwezigheid van 
sferocyten bij de neonaat (er zijn steeds enkele sferocyten aanwezig) en het resultaat 
van de osmotische fragiliteittest.  
De microscopische beoordeling van de bloedfilm kan helpen bij de diagnose wanneer 
een overmaat aan sferocyten waargenomen wordt. In dat geval heeft de test een hoog 
positief predictieve waarde.  De negatief predictieve waarde is echter laag.   
De osmotische fragiliteittest wordt op pediatrie gebruikt ter bevestiging van de 
diagnose. De RBC van neonati bevatten veel HbF zodat de test na verlengde incubatie 
uitgevoerd moet worden. 
De moleculaire testen worden enkel aangevraagd indien de diagnose niet klinisch 
duidelijk is en ook niet kan bevestigd worden met de osmotische fragiliteittest.  Het 
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patiëntje is op dat moment echter wel verdacht voor een RBC membraanstoornis en is 
transfusie dependent. Zulke gevallen zijn echter heel zeldzaam. Voor moleculaire 
diagnostiek wordt het staal opgestuurd naar een research labo in Italië.  
De autohemolyse test speelt op de dienst pediatrie geen rol in de diagnostiek van HS.  
Deze test werd zelfs nog nooit aangevraagd door prof. Van Geet. 
De laboratoriumdiagnostiek speelt geen rol in de follow-up.  
De behandeling van HS bestaat uit het uitvoeren van splenectomie bij kinderen tussen 
6 en 10 jaar, ook bij niet ernstige gevallen om zo o.a. de kans op het ontstaan van 
galstenen te verkleinen. De galblaas wordt op hetzelfde moment weggenomen als er 
ook galstenen aanwezig zijn. Preoperatief wordt de patiënt gevaccineerd met het 
pneumococcenvaccin. Postoperatief moet de patiënt penicilline nemen tot aan 
volwassen leeftijd. Splenectomie wordt niet uitgevoerd indien de familiale 
voorgeschiedenis niet ernstig is, maar wel indien het kind transfusie dependent is en 
aan chronische hemolyse lijdt. De productie van EPO is meestal goed bij de patiëntjes 
zodat dit niet toegediend wordt. Foliumzuur toediening en transfusies maken wel deel 
uit van de behandeling. 

 
4. Prognostiche informatie? 
 

De klinische ernst van HS is gecorreleerd met de gemeten kwantitatieve spectrine-
deficiëntie. De mate van deficiëntie voorspelt ook de nood aan en de respons op splenectomie 
(cfr. attachment 2). (Bolton-Maggs P.H.B., 2000). 

De graad van reticulocytose correleert ook met de ernst van de aandoening. (Kjeldsberg, 
2000). Voorts is het aantal sferocyten gecorreleerd met de ernst van het membraandefect.  

Binnen de rode bloedcelindices wordt de ernst van de ziekte het best weergegeven door het 
percentage microcyten en een laag MCV.  (Cynober et al., 1996)  

De afname in MCF bij de EMA-bindingstest voorspelt echter niet de klinische ernst. 
(King,M.J. et al.,  2000). 

 
5. Behandeling/Therapeutisch 
 

Volgens de guidelines is foliumzuurtherapie aangewezen bij ernstige en matige HS, maar 
waarschijnlijk overbodig bij de milde vorm. Patiënten moeten geselecteerd worden voor 
splenectomie op basis van hun klinische symptomen en de aanwezigheid van complicaties 
zoals galstenen (cfr. attachment 2). Splenectomie moet uitgevoerd worden bij kinderen met 
ernstige HS. Indien symptomatische galstenen aanwezig zijn, wordt best cholecystectomie 
tegelijkertijd uitgevoerd. Verder moet splenectomie overwogen worden bij kinderen met 
matige HS en moet waarschijnlijk niet uitgevoerd worden bij kinderen met milde HS. Indien 
galstenen afwezig zijn bij milde HS levert splenectomie geen voordeel op. Een moeilijke 
groep zijn de patiënten met duidelijke geelzucht zonder galstenen en gecompenseerde HS, die 
splenectomie wensen om cosmetische redenen. Deze kinderen hebben vaak een significante 
reticulocytose. Splenectomie kan bij deze groep gerechtvaardigd worden omwille van hun 
verhoogde kans op symptomatische galstenen later tijdens hun leven. De prijs die betaald 
wordt na splenectomie is een verhoogd risico op levensbedreigende sepsis door hoofdzakelijk 
Streptococcus pneumoniae. Splenectomie moet zo laat mogelijk uitgevoerd worden, liefst na 
de leeftijd van 6 jaar. Het risico op post-splenectomie sepsis wordt niet volledig geëlimineerd 
door vaccinatie en antibiotica profylaxe met penicilline. (Bolton-Maggs,P.H., 2004)  
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6. Waarde in de follow-up? 
 

Na splenecomie blijft het genetisch membraandefect bestaan en dus ook de fragiele rode 
bloedcellen.  Het is wel zo dat na wegname van de milt er geen "conditionering" van de cellen 
meer optreedt. Tijdens passage door de milt verliezen de erytrocyten stukjes membraan en 
worden steeds fragieler.  De fragiele cellen blijven bestaan, maar ze worden niet "nog 
fragieler" na splenectomie. 
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DEEL B: LABORATORIUMDIAGNOSTIEK 
 

1. ANALYTISCHE BESCHOUWINGEN 
 
 
I. De bepaling van rode bloedcel indices en de reticulocytentelling 

II. Directe Coombs (DAT) 
III. Hemolyse parameters 
IV. Microscopische evaluatie van de rode bloedcelmorfologie (sferocyten) 
V. Osmotische fragiliteit 

VI. Autohemolyse test 
VII. Zure glycerol lyse test (AGLT, acid glycerol lysis time) 

VIII. Osmotische gradient ektacytometrie 
IX. Hypertonische cryohemolyse test 
X. Flow cytometrie, EMA-bindingstest 

XI. SDS-PAGE = sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel elektroforese 
XII. Moleculaire diagnostiek 

 
 

I. De bepaling van rode bloedcel indices en de reticulocytentelling 
 
1. Test(principe) 
 

In het klinisch laboratorium van UZLeuven, Gasthuisberg, wordt gebruik gemaakt van de 
Sysmex XE-2100.  De vermelde testprincipes hebben hierop betrekking.   

 
Hemoglobine o Omzetting van Hb tot een stabiel derivaat met natrium-

laurylsulfaat, gevolgd door fotometrische analyse. 
MCV o Berekend uit de meting van hematocriet en rode bloedceltelling 

door elektrische impedantie (telling meetpulsen).  
MCV (fL) = 10 x HCT(percent) ÷ RBC (millions/µL) 

MCHC o Berekend uit de meting van hematocriet en rode bloedceltelling 
door elektrische impedantie (telling meetpulsen).  
MCHC (g/dL) = HGB (g/dL) X 100 ÷ HCT (percent) 

RDW o Variatiecoëfficiënt van de rode bloedcelvolume-populatie. 
Berekend uit de gegevens van de rode bloedceltelling. De grootte 
van de meetpulsen wordt geregistreerd. 

Reticulocytose o Labeling van RNA met polymethyne-fluorochroom, telling van 
het aantal reticulocyten en rode bloedcellen door combinatie van 
lichtverstrooiingsmetingen onder grote hoek (90°) en 
fluorescentiemetingen.  

o Correleert met de ernst van de aandoening. 
 
Bij HS is op het rode bloedcellen histogram een uitloper in het begin van de curve van 

microcytaire cellen terug te vinden. Hyperchrome cellen zijn niet specifiek voor HS en zijn 
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niet noodzakelijk bolvormig bv. sikkelcellen, irregular contracted cells. (Bain BJ et al.,2006)  
Zie ook attachment 2. 

 
2. Diagnostiche performantie 

 
2.1. Sensitiviteit, specificiteit en predictieve waarde  

 
Deze parameters zijn meer uitgesproken bij patiënten met splenectomie dan bij HS 

patiënten zonder splenectomie.  
De MCHC is een screeningstest met beperkte sensitiviteit maar hoge specificiteit. Door het 

verlagen van de cut-off waarde voor detectie van patiënten met HS wordt een grotere 
sensitiviteit, maar lagere specificiteit verkregen. Verhoogde specificiteit kan bekomen worden 
door combinatie met RDW. Een toegenomen RDW en een toegenomen MCHC hebben een 
hoog voorspellende waarde voor HS (Michaels L.A. et al, 1996; Conway et al, 2002) (Cfr. 
ook attachment 4). 

De bepaling van deze parameters heeft geen nut na transfusie in het kader van de 
diagnosestelling van HS. 

 
2.2. Wat is de waarde van de huidige test? 

 
Het percentage microcyten is geen goede parameter om het fenotype te voorspellen, maar 

is wel een goede indicator voor de ernst van de ziekte. Het percentage hyperchrome cellen 
echter is wel een goede parameter voor het fenotype, maar niet voor de ernst van de ziekte 
(Cynober et al, 1996). 

 
2.3. Diagnostisch aspect 

 
Een gestegen MCHC samen met gestegen RDW is suggestief voor sferocytose bij een 

anemisch kind met eventueel splenomegalie of geelzucht in de voorgeschiedenis. Dit moet 
aangevuld worden met een perifeer bloeduitstrijkje (aanwezigheid van microsferocyten) en 
een reticulocytentelling (hoog reticulocytenaantal bij HS). Er zijn slechts weinig andere 
oorzaken (bv. de aanwezigheid van koude agglutinines zorgt voor een vals verlaagde rode 
bloedceltelling of een vals verhoogde Hb concentratie door lipemie, hoge leukocytose, …) die 
een verhoogde MCHC geven, waardoor deze parameter een goede indicator is voor de 
diagnose van HS. Een hoog RDW is onder meer een indicator voor actieve hemolyse (relatie 
RDW en reticulocytentelling). 

 
Studies 
 
Cynober et al, 1996 
1) In deze studie werd aangetoond dat noch het MCV, noch het percentage microcytaire 

rode bloedcellen een diagnostische waarde hebben. Er was in deze studie een duidelijke 
overlap tussen de patiëntengroep en controle groep, voornamelijk bij kinderen.  

2) Het percentage hyperchrome cellen kon duidelijk een onderscheid maken tussen de 
groep van patiënten met HS en de normale groep. Dit is de beste discriminerende parameter 
voor HS binnen de rode bloedcel indices.  Cave: ook bij andere aandoeningen zijn 
hyperchrome cellen aanwezig, bv. Hb SC ziekte, Hb CC ziekte, xerocytosis. Vandaar dat deze 
parameter alleen nuttig is bij screening.  

3) De ernst van de ziekte wordt het best weergegeven door het percentage microcyten en 
een laag MCV.   

4) Een gestegen MCHC of een toename van het percentage hyperchrome cellen is mogelijk 
suggestief voor HS. 
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Conway et al, 2002 
1) Deze studie heeft aangetoond dat een toegenomen RDW en een toegenomen MCHC een 

hoog voorspellende waarde hebben voor HS 
2) Ongeveer 1% van de Noord-Europeanen hebben laboratoriumresultaten die een 

continuüm vormen tussen normale personen en patiënten met klinisch manifeste HS. Het 
profiel van rode bloedcelveranderingen is gelijkaardig aan die van HS, maar in een minder 
erge graad. Deze patiënten zijn mogelijk carriers van een recessieve vorm van de ziekte, maar 
vertonen geen typische labresultaten van klinisch manifeste HS. 

 
2.4. Waarde in de follow-up? 
 
Na splenectomie neemt de MCHC en de RDW af bij HS patiënten in vergelijking met HS 
patiënten zonder splenectomie. (cfr. ook attachment 4) 
 
 

Een gestegen MCHC samen met gestegen RDW is suggestief voor hereditaire sferocytose bij 
een anemische patiënt met eventueel splenomegalie of geelzucht in de (familiale) 
voorgeschiedenis. Bijkomende testen zijn microscopisch onderzoek van het perifeer bloed 
(microsferocyten) en een reticulocytentelling (hoog reticulocytenaantal bij HS).  

 
 
Om het belang van deze parameters te onderstrepen, wil ik graag volgende bemerking 

aanhalen:  
“When the jaundice became prolonged we followed standard published guidelines for 

investigation but still missed the diagnosis. In retrospect we now recognise that there were 
important diagnostic clues in the blood parameters, namely the Mean Cell Haemoglobin 
Concentration (MCHC) and Erythrocyte Distribution Width (EDW), which common 
guidelines fail to highlight. An elevated MCHC (>35g/dl) has been reported in 82% of 
affected neonates, with a sensitivity of 70% and specificity of 86%. As there are few other 
causes of an elevated MCHC it can be very useful in identifying children with HS. An elevated 
EDW is not disease specific but when found together with a raised MCHC, has a specificity of 
100% for HS.” 

 
Uit: Neonatal diagnostic difficulty in hereditary spherocytosis, june 2006, Ir. Med J.  
L McFetridge, J McAloon, J Hughes
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II. Directe Coombs (DAT) 

 
I. Test(principe) 

 
De directe antiglobuline test (DAT) is gericht op het aantonen van antistoffen en/of 

complementfactoren die in vivo zijn gebonden aan de erytrocyten van de patiënten.  
In de DAT worden de te onderzoeken erytrocyten geïncubeerd met antistoffen gericht tegen 

humane globulinen (anti-humaan globuline, bevat anti-IgG en anti-complement). Indien er 
IgG antistoffen en/of complement op de erytrocyt gebonden zijn zal agglutinatie optreden. 
Deze kan macroscopisch worden beoordeeld.  

 
1.1. Wat is de waarde van de huidige test? 

Rol in de differentiële diagnose? 
 

75% van de patiënten met HS heeft een familiale voorgeschiedenis van HS. Bij 
afwezigheid van familiale voorgeschiedenis is de belangrijkste differentieel diagnose: auto-
immuun hemolyse.  Een negatieve DAT kan zowel allo- en auto-immuun hemolytische 
anemie (AIHA) uitsluiten. Vals negatieve resultaten zijn mogelijk bij te lage auto-antistoffen 
titer. 

Een diagnostische valkuil is de aanwezigheid van enkel auto-antistoffen van het type IgA, 
wat voorkomt bij hemolytische anemie op basis van warmte auto-antistoffen.  De DAT is 
negatief indien men het routine polyspecifiek antihumaan globulinereagens gebruikt dat geen 
anti-IgA bevat maar alleen anti-IgG en anti-C3d.  Men zou hier dus ten onrechte AIHA 
kunnen vaststellen bij een patiënt met sferocytose in het perifeer bloedbeeld, die 
pathonomisch is voor immuungemedieerde hemolyse als een congenitale sferocytose is 
uitgesloten.  Het is bijgevolg steeds aanbevolen om ook gebruik te maken van monospecifieke 
anti-IgA, anti-IgM en anti-complementreagentia in de diagnostiek van AIHA.  Hiermee kan 
de diagnostische valkuil worden ontlopen, wordt een onnodig lang diagnostisch traject 
vermeden en de instelling van de juiste behandeling versneld. 

 
1.2. Diagnostisch aspect 
 
Een negatieve DAT in combinatie met sferocyten op de bloedfilm is zeer suggestief voor 
HS.  Het is ten sterkste aanbevolen om ook gebruik te maken van van monospecifieke anti-
IgA, anti-IgM en anti-complementreagentia. 

 
 
 
 

III. Hemolyse parameters 
 
1. Parameters 
 
Gestegen (ongeconjugeerd) bilirubine, reticulocytosis, toegenomen LDH, toegenomen 

urinair en fecaal urobilinogeen, gedaald haptoglobuline, gedaald hemoglobine. 
 
2. Diagnostiche performantie 
 
De hemolyse parameters zijn niet specifiek. 
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IV. Microscopische evaluatie van rode bloedcel morfologie (sferocyten) 

 
1. Diagnostiche performantie 

 
Een positief resultaat (sferocyten aanwezig) in combinatie met een familiale 

voorgeschiedenis van hemolytische anemie is suggestief voor hereditaire sferocytose. Bij 
ernstige HS is polychromasie en forse reticulocytose (met als gevolg macrocytose) aanwezig. 
(Kjeldsberg, 2000). Uit studies blijkt dat de graad van sferocytose gecorreleerd is met de 
celleeftijd (jonge cellen zijn morfologisch normaal). Het beenmerg van deze patiënten maakt 
biconcave rode bloedcellen aan, maar ten gevolge van een afwijkend cytoskelet verliezen ze 
stukjes membraan bij passage door de milt. Voorts is het aantal sferocyten gecorreleerd met 
de ernst van het membraandefect.  

Bij microscopisch onderzoek moet men erop bedacht zijn dat er geen carrier exclusie 
mogelijk is bij normaal bloedbeeld en dat bij ongeveer 1/3 van de neonati sferocyten 
voorkomen (Bolton-Maggs,P.H., 2004). Bij milde gevallen van de aandoening is het soms 
moeilijk om met zekerheid de diagnose te stellen, daarom zijn confirmatietesten nodig.  

Door obstructieve geelzucht verandert de lipidensamenstelling van de rode 
bloedcelmembraan, waardoor de microscopische kenmerken van HS gemaskeerd worden en 
de hemolyse gereduceerd wordt. (Bolton-Maggs,P.H., 2000).  

Voorts moet het belang van een goed uitstrijkpreparaat en de keuze van een goede zone in 
het preparaat (normale cellen vertonen geen centrale opheldering ter hoogte van de staart van 
het uitstrijkje) benadrukt worden.  

Microscopisch onderzoek kent ook het probleem van standaardisatie. 
 
Door bewaring bij koude temperatuur kan bij patiënten met cryohydrocytose, een variant 

van hereditaire stomatocytose, macrosferocytose als artefact ontstaan, wat de diagnose van 
atypische sferocytose suggereert (Bolton-Maggs,P.H., 2004). 
 
 
2. Diagnostiche performantie 

 
2.1. Sensitiviteit, specificiteit  

 
Microscopisch onderzoek is noch specifiek, noch sensitief genoeg voor de diagnose van HS. 
Het is de minst objectieve test. 

 
2.2. Wat is de waarde van de huidige test? 

 
De aanwezigheid van sferocyten op de bloedfilm is kenmerkend, maar niet diagnostisch 

voor HS. Het aantal sferocyten correleert met de ernst van het membraanproteïne defect. Bij 
een groot aantal sferocyten (bv. 20-30 per veld bij matige HS) (en negatieve DAT) is de 
diagnose duidelijk te stellen: de PPV (positive predictive value) is hoog. Bij kleine aantallen 
sferocyten (bv. 1-3 per veld bij milde HS) is dit echter niet het geval: de NPV (negative 
predictive value) is laag. 
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2.3. Rol in de differentiële diagnose? 
 

Bij verworven sferocytose zijn sferocyten zelden de enige of dominante morfologische 
afwijking, behalve bij auto-immuun hemolytische anemie (AIHA) of allo-immuun 
hemolytische anemie (bv. ABO incompabiliteit). Deze laatste 2 vormen van anemie kunnen 
uitgesloten worden door een negatieve DAT.  

De sferocyten bij HS zijn overwegend uniform qua grootte en densiteit, terwijl bij immuun 
hemolyse of bij brandwonden dit niet het geval is. (G.R. Lee, Wintrobe, 1999).  

 
2.4. Diagnostisch aspect 
 

Een positief resultaat (sferocyten aanwezig) in combinatie met een familiale 
voorgeschiedenis van hemolytische anemie is suggestief voor HS.  

 

Het microscopisch onderzoek van het perifeer bloed speelt een belangrijke rol in de 
diagnosestelling van HS.   
Indien uniforme sferocyten teruggevonden worden bij een patiënt die zich presenteert met 
hemolytische anemie, splenomegalie, de typische familiale voorgeschiedenis 
(splenectomie/cholecystectomie) en negatieve DAT, dan is de diagnose van HS eenvoudig 
te stellen.   
Carrier exclusie is echter niet mogelijk en milde gevallen van HS kunnen gemist worden. 
Voorts moet men er rekening mee houden dat bij neonati er steeds enkele sferocyten 
aanwezig zijn en de diagnose in dit geval moeilijker te stellen is via microscopie. 

 
 
 

V. Osmotische fragiliteit 
 

1. Testprincipe 
 
De osmotische fragiliteittest meet indirect de aanwezigheid van sferocyten door middel van 

bepaling van de membraanoppervlak/volume verhouding van de rode bloedcellen. Wanneer 
erytrocyten in een reeks hypotone zoutoplossingen met afnemende osmolaliteit gesuspendeerd 
worden, zullen ze water opnemen om te compenseren voor de NaCl-concentratiegradiënt over 
het membraan. Het vermogen om water op te nemen in een hypotoon milieu vooraleer cellysis 
optreedt, is kleiner bij sferocyten (kleiner membraanoppervlak) dan bij normale rode 
bloedcellen. Ze lyseren sneller, dus bij een hogere osmolaliteit, dan normale erytrocyten. 

 
Kleine volumina bloed worden gemengd met een overmaat gebufferde hypotone 

zoutoplossing aan verschillende concentraties (2g/L → 9g/L NaCl).  De fractie gelyseerde 
cellen wordt colorimetrisch (meting vrijgezet Hb) bepaald bij elke zoutconcentratie. De 
meting gebeurt op kamertemperatuur (15-25°C) en kan gebeuren op vers bloed of na 24h 
steriele incubatie (1 à 2 ml bloed) op 37°C (toename van sensitiviteit, maar afname van 
specificiteit). Alle erytrocyten zullen stukjes membraan verliezen tijdens de incubatie (en àlle 
erytrocyten zullen dus een verlaagde osmotische weerstand vertonen na incubatie), maar dit 
proces is bij HS erytrocyten versneld. 
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Bij HS vertoont de hele curve een rechtsverschuiving. Bij patiënten met HS zonder 

splenectomie vertoont de curve een staart van zeer fragiele cellen. Er zijn bij deze patiënten 2 
populaties cellen aanwezig: de zeer fragiele cellen (vorming van microsferocyten na 
herhaaldelijke passage door de milt) en de normale of weinig fragiele cellen. (cfr. ook 
attachment 5). Na splenectomie is de populatie rode bloedcellen meer homogeen; de 
osmotische fragiliteitcurve toont een meer continu spectrum van cellen, gaande van fragiel tot 
normaal. Splenectomie beïnvloedt de MCF (median corpuscular fragility) niet, maar reduceert 
de staart van fragiele cellen wel (Dacie & Lewis, 2001). 

 
1.1 Nadelen 
 
De osmotische fragiliteittest heeft geen toegevoegde waarde indien er duidelijk sferocyten 

aanwezig zijn op de bloedfilm. De methode is redelijk omslachtig, tijdrovend en 
arbeidsintensief. Er is minstens 2 ml bloed nodig, wat de test niet geschikt maakt voor neonati 
of voor screening.  De osmotische fragiliteittest kan niet uitgevoerd worden als de patiënt 
recent een transfusie kreeg. 

 
1.2. Rapportering van de resultaten 
 

De osmotische fragiliteittest kan het best grafisch gerapporteerd worden zodat een visuele 
beoordeling van de hele curve mogelijk is. Bij HS ligt de hemolysekromme bij hogere NaCl-
concentraties dan het referentiegebied.  

Een andere methode is het uitdrukken van de resultaten als de NaCl-concentratie waarbij 
50% van de erytrocyten gehemolyseerd worden = median corpuscular fragility (MCF). De 
zoutconcentratie (%) bij het begin (initiële lysis of minimale weerstand) en bij volledige 
hemolyse (hoogste zoutconcentratie waarbij maximale lysis of maximale weerstand) is een 
inadequate voorstelling van de resultaten.  

Volgens een andere studie is het percentage osmotische lysis bij 5.5g/L NaCl de beste 
discriminerende waarde om normale van HS patiënten te onderscheiden (Streichman et al, 
1998) 

De data kunnen ook worden uitgezet na transformatie van de assen (bv. logaritmische 
schaal) zodat een rechte verkregen wordt waarop nauwkeurig de zoutconcentratie waarbij 
50% hemolyse optreedt, kan afgelezen worden. (Judkiewicz L. et  al., 1989)  

 
 

2. Diagnostiche performantie 
 

2.1 Sensitiviteit, specificiteit en predictieve waarde  
 
De meting van osmotische fragiliteit is een indicator voor abnormale rode bloedcellen: een 

abnormaal resultaat wijst op een membraanafwijking, maar een resultaat binnen de normale 
range wijst niet noodzakelijk op normale rode bloedcellen.  

De analyse gebeurt op vers bloed of na 24h incubatie op 37°C wat de sensitiviteit verhoogt, 
maar de specificiteit verlaagt. Na 24h incubatie wordt de membraanafwijking meer opvallend, 
maar er kunnen nog steeds vals negatieve resultaten voorkomen. De osmotische fragiliteittest 
heeft een zwakke sensitiviteit: ongeveer 20% van de milde HS worden nog gemist na 
incubatie (Eber et al., 1991; Gallager et al, 2005). 
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Vals positieve resultaten 
De osmotische fragiliteittest is niet specifiek voor HS. Een verhoogde osmotische fragiliteit 

is het gevolg van de sferoïde vorm van de rode bloedcellen en is onafhankelijk van de oorzaak 
van sferocytose. Er is geen onderscheid te maken tussen HS en auto-immuun hemolyse met 
sferocytose of andere oorzaken van sferocytose (Bolton-Maggs,P.H., 2000). Bij AIHA met 
sferocytose is de osmotische fragiliteit toegenomen maar in mindere mate dan bij HS. De 
curve vertoont een staart van fragiele cellen proportioneel met het aantal sferocyten. De rest 
van de curve is normaal (Dacie & Lewis, 2001).  

Een verhoogde osmotische fragiliteit (verlaagde osmotische resistentie) komt naast 
sferocytose ook voor bij immuun-gemedieerde en andere hemolytische aandoeningen, 
bijvoorbeeld bij Coombs positieve hemolytische anemie en hemolytische ziekte van de 
pasgeborene; congenitale elliptocytose (minder sterke toename); glycolyse defecten, zoals 
pyruvaat kinase deficiëntie; bij sommige zwangere vrouwen in het derde trimester. De 
osmotische fragiliteit neemt ook toe bij congenitale stomatocytose (laag MCHC), andere 
congenitale membraanafwijkingen en hemolyse.  

Om het aantal vals positieve resultaten te reduceren wordt de osmotische fragiliteittest (na 
incubatie) best gecombineerd met een schatting van de hoeveelheid spontane hemolyse 
(autohemolyse test).  

 
Vals negatieve resultaten 
Het afgenomen membraanoppervlak is een eigenschap van alle HS patiënten, terwijl 

afgenomen membraanoppervlak/volume verhouding slechts bij 66% van de HS patiënten 
zonder splenectomie voorkomt (Cynober et al., 1996).  

Een normaal resultaat sluit de diagnose niet uit: de curve ligt bij 10-20% van de patiënten 
binnen de normale range. De test wordt beïnvloed door verhoogde aantallen reticulocyten: er 
is een verhoogde osmotische fragiliteit bij 66% van de HS patiënten zonder splenectomie. 
(Bolton-Maggs,P.H., 2004) 

Andere vals negatieve resultaten bij HS kunnen veroorzaakt worden door ijzerdeficiëntie, 
obstructieve geelzucht, staalname in de herstellingsfase na een aplastische crisis (Korones D. 
et al, 1989;  Bolton-Maggs,P.H., 2000) en celdehydratatie. Celdehydratatie zorgt voor een 
verminderd celvolume equivalent met de afname van het membraanoppervlak. 
Celdehydratatie komt vaak voor bij HS cellen.  

Verder bestaat er een leeftijdsafhankelijke osmotische fragiliteit: reticulocyten en jonge 
erytrocyten zijn meer weerstandig aan osmotische lyse dan oudere cellen. Sferocyten van 
neonati vertonen een gedaalde fragiliteit ten gevolge van een verhoogd HbF en de jongere 
celleeftijd, waardoor verlengde incubatie van de rode bloedcellen nodig is.  (Iglauer et al, 
1999). Ook kan een recente bloedtransfusie een gestoorde osmotische fragiliteit maskeren, 
waardoor een vals negatief resultaat verkregen wordt. 

 
Studie 
 
Cynober et al, 1996 

o De normale osmotische fragiliteit bij een deel van de HS patiënten is te wijten aan de 
dehydratatie van de cellen: de osmotische fragiliteittest is afhankelijk van membraan 
oppervlak, maar ook van het celvolume. Een volume afname kan compenseren voor een 
verlies aan membraanoppervlak en dus resulteren in een normale 
membraanoppervlak/volume verhouding en dus een normale osmotische fragiliteittest.   

o De normale osmotische fragiliteittest werd alleen gevonden bij de milde tot matig 
ernstige vorm van de ziekte. 

o Om de gevoeligheid op te drijven, werd verlengde incubatie toegepast: HS erytrocyten 
verliezen membraan oppervlak sneller dan normale cellen en hun volume neemt toe ten 
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gevolge van celhydratatie. Deze veranderingen vergroten de gevoeligheid van de HS 
erytrocyten aan osmotische lysis in vergelijking met normale cellen.  

o Om de diagnose van HS uit te sluiten bij normale osmotische fragiliteittest, moet er een 
normale celhydratatie zijn (normaal Hb concentratie histogram). Indien een toegenomen 
MCHC of een toegenomen percentage hyperchrome cellen aanwezig is, dan moet de 
diagnose van HS overwogen worden. 

o Na splenectomie is neemt het percentage microcytaire en hyperchrome cellen af. 
Hierdoor neemt de MCV toe. Dit heeft als gevolg dat de populatie patiënten met 
abnormale osmotische fragiliteittest na splenectomie vergroot. 

 
2.2. Diagnostisch aspect 
 

De osmotische fragiliteittest heeft geen toegevoegde waarde indien er duidelijk sferocyten 
aanwezig zijn op de bloedfilm. (Bolton-Maggs PHB, 2004)  

De resultaten zijn moeilijk te interpreteren bij neonati/kinderen. Er bestaat een 
leeftijdsafhankelijke osmotische fragiliteit wat zich uit als een gedaalde fragiliteit bij neonati.  
Bij neonati ligt de curve meer naar links omwille van de lagere osmotische fragiliteit dan bij 
volwassenen. (Schroter W. et al, 1983; Bolton-Maggs,P.H., 2000). De HS sferocyten bij 
neonati vertonen nà incubatie een hogere osmotische fragiliteit dan die van volwassenen 
(G.R. Lee, 1999). De normale osmotische fragiliteit die soms gevonden wordt bij kinderen, 
wordt verklaard door het gebruik van het normale referentie interval voor volwassenen. Het 
stellen van de diagnose in de neonatale periode is ook moeilijk omdat 1/3 neonati geen 
significante sferocytose vertoont. (Bain BJ et al., 2006) Andere vals negatieve resultaten bij 
HS kunnen veroorzaakt worden door ijzerdeficiëntie, obstructieve geelzucht, staalname in de 
herstellingsfase na een aplastische crisis (Korones D. et al, 1989;  Bolton-Maggs,P.H., 2000) 
en celdehydratatie van sferocyten bij patiënten zonder splenectomie. 

 
 

2.4 Waarde in de follow-up? 
 
Na splenectomie is de populatie rode bloedcellen meer homogeen; de osmotische 
fragiliteitcurve toont een meer continu spectrum van cellen, gaande van fragiel tot normaal. 
Splenectomie beïnvloedt de MCF (median corpuscular fragility) niet, maar reduceert de staart 
van fragiele cellen wel (Dacie & Lewis, 2001).  
 
 
 

De osmotische fragiliteittest heeft zijn beperkingen:  er komen nog steeds veel vals 
negatieve resultaten voor na verlengde incubatie, ongeveer 20% van de patiënten met milde 
HS worden gemist.  Voorts is het ook geen specifieke test voor HS, de test kan bv. geen 
auto-immuun hemolytische anemie uitsluiten, de belangrijkste differentieel diagnose.  Een 
DAT bijaanvragen is noodzakelijk. 
De osmotische fragiliteittest heeft ook geen toegevoegde waarde indien er duidelijk 
sferocyten aanwezig zijn op de bloedfilm bij een anemische patiënt met negatieve DAT. 
Bij neonati is de test moeilijker interpreteerbaar.  Voor stalen van deze patiëntengroep moet 
de test uitgevoerd worden na verlengde incubatie. 
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VI. Autohemolyse test 
 
1. Testprincipe  

 
Deze test meet de spontane hemolyse die optreedt na 48h incubatie van de erytrocyten met 

eigen serum bij 37°C met én zonder toevoeging van glucose. Het is een hulpmiddel bij de 
initiële screening naar hemolytische anemie. De test verschaft informatie over de metabole 
capaciteit van rode bloedcellen en is in staat om een onderscheid te maken tussen membraan 
en metabole (enzymatische) afwijkingen in combinatie met morfologie, overerving en 
klinische symptomen. Bij membraanstoornissen, bv. HS, stijgt het glucoseverbruik om te 
compenseren voor een gestegen kationenlek door het membraan. Gedurende de 
incubatieperiode wordt de glucose dus relatief snel verbruikt zodat de energieproductie sneller 
faalt dan normaal, tenzij glucose toegevoegd wordt. Meestal zal toevoeging van glucose de 
snelheid van autohemolyse doen dalen (type-1 autohemolyse). Bij problemen in de 
glycolyse, bv. pyruvaat kinase deficiëntie, is de snelheid van autohemolyse na 48h 
toegenomen.  Toevoeging van glucose kan hemolyse niet verhinderen, maar verergert ze soms 
(type-2 autohemolyse). Er is dus een blokkade van de glycolyse: glucose kan niet via deze 
weg verbruikt worden. De rode bloedcellen in verworven hemolytische anemie vertonen geen 
significante daling in autohemolyse na toevoeging van glucose.  

Bij neonati met HS is de toename (van de snelheid) van autohemolyse minder uitgesproken 
dan bij oudere kinderen met HS. (Schroter W. et al, 1983, J. Pediatr) 

De resultaten worden uitgedrukt als het percentage opgetreden lysis. 
  
 
2. Diagnostiche performantie 

 
2.1. Sensitiviteit, specificiteit  

 
Vals positieve resultaten 
Deze test is ook positief bij AIHA, HPFH, pyruvaat kinase deficiëntie, ernstige G6PD 

deficiëntie, 1/3 van de zwangere vrouwen, soms bij chronisch nierfalen onder dialyse en MDS 
Hoffman et al., 199l) 

 
Retrospectieve studie 1988-2000 (Thornburg C.D. et al, 2003): 54 kinderen met 

vermoeden van congenitale hemolytische anemie, waaronder 39 kinderen met HS. 
o 38 kinderen met gestegen autohemolyse zonder toevoeging van glucose (97% 

sensitiviteit) 
o 33 kinderen met gecorrigeerde autohemolyse door toevoeging van glucose (87% 

sensitiviteit)  
o 36 kinderen met abnormale osmotische fragiliteittest (92% sensitiviteit), 35 

abnormale osmotische fragiliteittest na incubatie 
 

2.2. Diagnostisch aspect 
 

Deze test heeft een beperkte diagnostische waarde voor congenitale hemolytische anemie, 
is arbeidsintensief, er is meer dan 10ml bloed nodig en steriliteit is vereist. (Thornburg C.D. et 
al, 2003) 

De autohemolyse test mist specificiteit en heeft waarschijnlijk geen plaats in de screening 
naar congenitale defecten. Het kan wel een plaats hebben in het onderzoek van patiënten die 
(mogelijk) een chronisch hemolytische anemie hebben. 
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De test is enkel nuttig wanneer er een sterk klinisch vermoeden is en laboratoriumtesten 
suggestief zijn voor HS ondanks een normale osmotische fragiliteit. (Fukagawa N. et al., 
1979) 

 
 

De autohemolyse test is alleen nog nuttig voor selectieve gevallen van congenitale 
hemolytische anemie met onduidelijke resultaten uit de osmotische fragiliteittest, normale 
enzyme waarden of minimale hemolyse.  
 
 

VII. Zure glycerol lyse test (AGLT, acid glycerol lysis time) 
 
 
1. Testprincipe 
 
 De originele test (lage sensitiviteit) is de glycerol lysis test (“One-tube test”) die de tijd 
nodig voor 50% hemolyse in een gebufferde hypotone zout-glyceroloplossing fotometrisch 
meet. De huidige vorm van deze test is de zure glycerol lysis test waarbij het staal 24h 
geïncubeerd wordt (gevoeligheid verhoogd), het glycerol reagens gemodificeerd is en een 
lagere pH gebruikt wordt (0.0093 M natriumfosfaatbuffer, pH 6.9)(Eber et al, 1991, Ann 
Hematol). Hierdoor verkrijgt men een betere differentiatie tussen HS patiënten en gezonde 
personen. Door het verlagen van de pH treedt er wel verlies op van specificiteit voor HS, 
maar dit is niet belangrijk in de praktijk.  

Het principe bestaat uit het toevoegen van een gebufferde hypotone zout-glycerol oplossing 
aan ontstold bloed. De tijd nodig om de optische densiteit te laten halveren (50% lysis) wordt 
bepaald door middel van een spectrofotometer. De glycerol in de hypotone gebufferde 
zoutoplossing vertraagt het binnendringen van water in de rode bloedcellen zodat de tijd 
nodig voor hemolyse beter gemeten kan worden.  

Een variant op deze test is de Pink test, waarbij de erytrocyten 30-45 minuten 
gesuspendeerd worden in een glycerol bevattende Tris-buffer.  Na centrifugatie wordt de 
optische densiteit van het supernatans (“pink”) gemeten en uitgedrukt als een bepaald 
percentage van maximale hemolyse. (Bucx et al., 1988, Vettore et al., 1984) 

 
2. Diagnostiche performantie 

 
2.1 Sensitiviteit, specificiteit en predictieve waarde  

 
Er zijn meerdere studies verschenen over de sensitiviteit en specificiteit van de AGLT en 

verwante testen.  Een kort overzicht uit de literatuur wordt hieronder geschetst. 
o De AGLT heeft dezelfde sensitiviteit en specificiteit als de osmotische fragiliteittest bij 

screening (Eber et al, 1992).  
o De AGLT is gevoeliger dan de osmotische fragiliteittest (Diagnostisch kompas CVZ, 

Vettore et al., 1984). 
o De AGLT is relatief gevoelig voor HS, maar heeft een gebrekkige specificiteit bij testen 

van een normale populatie (Rutherford et al., 1986). 
o De Pink test heeft 100% specificiteit voor sferocytose (Vettore et al., 1984). 
o De Pink test is even accuraat als de osmotische fragiliteittest (testgroep = HS patiënten) 

(Bucx et al., 1988). 
o Er is een sterke toename in sensitiviteit van 81,6% (AGLT uitgevoerd 3h na staalname) 

naar 100% (na 24h incubatie) bij een cut-off van 220s (testgroep = HS patiënten). De 
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grotere sensitiviteit van de osmotische fragiliteittest is in deze studie te verklaren door 
de grotere C50 (NaCl concentratie waarbij 50% hemolyse optreedt) bij patiënten met 
splenectomie (Bucx et al, 1988). 

 
 

AGLT Pink test Osmotische fragiliteit Referentie sens  spec  sens  spec  sens  spec  
Zanella et al. 100% 100% / / 81% /
Vettore et al. / / 100% 95% 74% /
Rutherford et al. 92.3% 80.8% / / / /
Fangani et al. / / / 94.7% 88% /
Bucx et al.; <3h 81.6% 100% 94.7% 72.1% 100% 100%
Bucx et al.; 24h 100% 100% 72.1% / / /

Tabel uit Bucx et al, 1988 
 

o Bij een optimale cut-off waarde voor de AGLT (220 sec) is de sensitiviteit van de 
test voor hereditaire sferocytose 98% met een specificiteit van 91%. De 
voorspellende waarde van een negatieve test is 99,6%. (testgroep = patiënten met 
hemolytische en niet-hemolytische anemie)(CVZ; Hoffman et al., 1991)  

o De originele glycerol lysis test heeft een grotere sensitiviteit in het osmotisch 
resistente gebied.  De identificatie van de meeste patiënten met HS is mogelijk door 
middel van een kortere GLT50.  

o De sensitiviteit van deze test wordt bij één studie in vraag gesteld. De test is ook 
afhankelijk van moeilijk te controleren factoren (Iglauer et al, 1999) 

 
Volgens de guidelines kan de AGLT gebruikt worden als screeningstest.  De AGLT heeft 

een hoger detectievermogen om asymptomatische verwanten op te sporen dan de osmotische 
fragiliteittest, maar beide testen hebben een gebrekkige specificiteit onder bepaalde 
omstandigheden.  (Bolton-Maggs PHB, 2004) 

 
 Vals positieve resultaten 
De AGLT is verkort bij hereditaire sferocytose, verworven sferocytose, zoals auto-immuun 

hemolytische anemie en hemolytische ziekte van de pasgeborene, bij sommige (1/3) zwangere 
vrouwen in het derde trimester, MDS (myelodysplastisch syndroom), HPFH (hereditary 
persistence of fetal hemoglobin), PK (pyruvaat kinase) deficiëntie, ernstige G6PDH (glucose-
6-fosfaat-dehydrogenase) deficiëntie, sommige dialyse patiënten (chronisch nierfalen).  De 
oorzaak van de meeste vals positieve resultaten kan gemakkelijk opgespoord worden. (Bolton-
Maggs,P.H., 2004; Hoffman et al., 1991; Bain BJ et al., 2006).  
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2.2. Likelihood ratio’s (LR) en Number needed to diagnose (NND) 
 

TEST Likelihood ratio’s 
(LR) 

Number needed to 
diagnose (NND) 

• Zure glycerol lyse test 
(sensitiviteit 98%, 
specificiteit 91%) 

LR+ve = 10.88 
LR-ve = 0.022 NND = 0.1123 

 
De positieve likelihood ratio ( LR+ve = sensitiviteit /(1-specificiteit) ) geeft aan in welke 

mate een ziekte aannemelijker wordt bij een patiënt na het vinden van bv. een positief 
resultaat (aantonende kracht). De negatieve likelihood ratio ( LR-ve = (1-
sensitiviteit)/specificiteit  ) geeft aan in welke mate een ziekte minder aannemelijk wordt bij 
een negatief resultaat (ontkennede kracht). 

De number needed to diagnose ( NND =  1 / [sensitiviteit – (1-specificiteit)]  ) combineert 
specificiteit en sensitiviteit om testen te vergelijken mbt eenzelfde ziekte.  Ideaal is de NND 
gelijk aan 1.  Het geeft aan hoeveel testen uitgevoerd moeten worden vooraleer men terecht 
kan zeggen of een patiënt de ziekte heeft. 

 
 

3. Klinische impact 
 
 

3.1 Wat is de meerwaarde van de test? 
 
De AGLT is nuttig als sferocyten niet duidelijk zijn op bloeduitstrijkje. Er is een kleiner 

volume bloed nodig, waardoor de test beter toepasbaar is bij neonati en de test is technisch 
eenvoudig.  

Cellen met een verlaagde membraan oppervlak/volume verhouding bieden minder lang 
weerstand.  Hierdoor is differentiatie tussen sferocyten en normale rode bloedcellen mogelijk, 
net zoals bij de osmotische fragiliteittest. De AGLT na 24h incubatie geeft een betere 
scheiding van de resultaten van niet aangetaste personen en HS patiënten dan de osmotische 
fragiliteittest. De resultaten worden niet beïnvloed door splenectomie itt. de osmotische 
fragiliteittest. (Bolton-Maggs,P.H., 2000, Bucx et al., 1988) 

 
Er blijkt bij AIHA, MDS patiënten en zwangere vrouwen geen correlatie te zijn tussen de 

aanwezigheid van sferocyten bij microscopisch onderzoek en de resultaten van de AGLT. 
(Hoffman et al., 1991) 

 
3.2 Diagnostisch aspect 
 

De test is nuttig voor het screenen van familieleden van patiënten met HS waarbij de 
pathologische veranderingen te klein zijn om duidelijk te kunnen aantonen of de ziekte 
aanwezig is.  De AGLT is mogelijk nuttig voor de diagnose van HS in neonati, zelfs tijdens 
de eerste levensdagen. Een positieve AGLT veroorzaakt door een 
bloedgroepenincompatibiliteit moet uitgesloten worden en het erfelijke karakter moet 
aangetoond worden. (Hoffman et al., 1991) 

 
De AGLT is een screeningstest (hoge sensitiviteit) en kan nuttig zijn als sferocyten niet 
duidelijk zijn op het bloeduitsrijkje. 
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VIII. Osmotische gradiënt ektacytometrie 
 

1. Testprincipe 
 
Een viscometer brengt schuifspanning aan op de rode bloedcellen en een laser meet de 

veranderingen in het patroon van lichtverstrooiing als de rode bloedcel van vorm verandert in 
respons op de schuifspanning. Naast het meten van de vervormbaarheid, worden ook 
membraan oppervlak/volume verhouding, celhydratatie en intrinsieke membraaneffecten op 
vervormbaarheid gemeten. (Cynober T., 1996) 

 
2. Diagnostiche performantie 

 
Deze test heeft een hoge predictieve waarde. (Bolton-Maggs,P.H., 2004)  
 
 

3. Klinische impact 
 
 

3.1. Wat is de meerwaarde van de test? 
 
Accurater dan osmotische fragiliteit om HS te onderscheiden van normale rode bloedcellen 

(up to date). HS rode bloedcellen hebben een karakteristiek patroon/vervormbaarheidsprofiel 
dat verschilt van dat van andere rode bloedcel afwijkingen.  Volgens bepaalde auteurs kan 
deze test zowel de microscopie als osmotische fragiliteittest vervangen. (Clark,M.R. et al., 
1983; Bolton-Maggs,P.H., 2000).  

Deze techniek verschaft veel informatie over membraanoppervlak en waterinhoud van de 
RBC door het uitvoeren van één enkelvoudige meting. (Clark,M.R, et al., 1983)  

 
 

3.2 Diagnostisch aspect 
 

De test hoort eerder thuis in de research omdat expertise en specifieke apparatuur vereist is. 

 
 
 
 

IX. Hypertonische cryohemolyse test 
 
1. Testprincipe 
 

Bij deze test worden rode bloedcellen gesuspendeerd in een hypertone gebufferde sucrose 
oplossing, vervolgens wordt de oplossing gedurende 10 minuten verwarmd op 37°C en daarna 
gedurende 10 min afgekoeld tot 4°C.  Hierdoor treedt massieve hemolyse op en kan men het 
vrij hemoglobine meten.  De spanning, die aan het cytoskelet opgelegd wordt gedurende de 
temperatuursveranderingen, onthult de proteïnedefecten betrokken in de verticale interactie. 
De test berust voornamelijk op feit dat de sferocyten bij HS veel gevoeliger zijn aan 
temperatuursveranderingen dan normale cellen (cave: ook Melanesisch type elliptocytose is 
gevoeliger).  
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2. Diagnostiche performantie 
 

2.1. Sensitiviteit, specificiteit en predictieve waarde  
 
Ook hier zijn in de literatuur verschillende studies te vinden. Een kort overzicht wordt 

geschetst. 
o De literatuur vermeldt een sensitiviteit van 100% en een specificiteit van 90% 

(specificiteit ten opzichte van normale patiënten), 87% (specificiteit ten opzichte 
van auto-immuun hemolyse patiënten) (Streichman,S. & Gescheidt,Y. 1998).  

o De sensitiviteit is 95% en de specificiteit is 96% voor HS als 15% hemolyse als 
cut-off waarde voor HS gebruikt wordt.  1-10% hemolyse is het referentie interval 
voor gezonde personen. (Iglauer et al, 1999; Stoya et al., 2006) 

 
Guidelines 
De cryohemolyse test is vergelijkbaar met de osmotische fragiliteit (zonder en met 

incubatie) met betrekking tot sensitiviteit en specificiteit. Deze test heeft echter een hoger 
voorspellende waarde, omdat er geen positief resultaat bij immuun of niet-membraan-
geassocieerde aandoeningen gegenereerd wordt. Toch is de test niet specifiek: cellen met 
zeldzame membraan aandoeningen worden gedetecteerd.  (Bolton-Maggs,P.H., 2004) 

 
Vals positieve resultaten 
De test is positief bij HS, soms bij congenitale dyserythropoietische anemie II (CDAII) en 

Melanesische elliptocytosis. Andere vals positieve resultaten kunnen verkregen worden bij 
ZO-Aziatische ovalocytose (SAO) en immuun hemolytische anemie. 

 
 

2.2 Likelihood ratio’s (LR) en Number needed to diagnose (NND) 
 

TEST Likelihood ratio’s 
(LR) 

Number needed to 
diagnose (NND) 

• Hypertonische 
cryohemolyse test 
(sensitiviteit 95%, 
specificiteit 96%) 

LR+ve = 23.75 
LR-ve = 0.05 NND = 1.098 

 
3. Klinische impact 

 
 

3.1. Wat is de meerwaarde van de test? Diagnostisch aspect? 
 
Het grote voordeel is dat deze test voornamelijk gebaseerd is op het meten van factoren 

gerelateerd aan het primair moleculair membraan defect en veel minder op de membraan 
oppervlak/volume verhouding.  

 
De cryohemolyse test kan een duidelijk verschil aantonen in de graad van hemolyse tussen 

sferocyten en normale rode bloedcellen (Romero et al., 1997).  
Door de sterke associatie tussen het primaire membraan defect en de gevoeligheid aan 

hypertone cryohemolyse is de test superieur om asymptomatische carriers te identificeren 
waarbij de membraan oppervlak/volume verhouding niet voldoende gedaald is om 
gedetecteerd te worden met de osmotische fragiliteittest (Streichman et al, 1998).  Een afname 
van deze verhouding is anderzijds niet voldoende om de uitgebreidheid van cryohemolyse te 
beïnvloeden.  
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Het is een diagnostisch goede test, met lage kostprijs, eenvoudige procedure en snelle 
resultaten. De test is minder tijdrovend en omslachtig in vergelijking met de osmotische 
fragiliteittest. Bovendien is er maar 200-500µl bloed nodig (pediatrie). Er is ook geen 
leeftijdsafhankelijk effect (cf. osmotische fragiliteittest). (Iglauer et al., 1999) 

 
 

De cryohemolyse test heeft een hoge sensitiviteit en specificiteit voor HS omdat deze test 
meer berust op primair membraan effect dan op de membraan oppervlak/volume 
verhouding in tegenstelling tot de osmotische fragiliteittest.  Zeldzame vals positieve 
resultaten kunnen voorkomen. Asymptomatische carriers kunnen gedetecteerd worden. 

 
 
 

X. Flow cytometrie, EMA-bindingstest 
 
1. Testprincipe 
 

Deze methode is gebaseerd op de interactie van eosine-5-maleimide (EMA), een 
fluorescente probe, met de rode bloedcelmembraan.  EMA bindt specifiek en stoichiometrisch 
aan proteïne 3 (anion transport proteïne) ter hoogte van lysine 430 op het extracellulaire 
domein. Na incubatie van de rode bloedcellen met EMA kwantificeert men de fluorescentie 
intensiteit (cfr. ook attachment 6). 

 
HS patiënten met een gekend defect in spectrine, proteïne 3 of proteïne 4.2 vertonen allen 

een verlaagde fluorescentie ten opzichte van niet aangetaste personen en patiënten met andere 
anemiën. Men veronderstelt dat de fluorescentie afname een kwantitatieve afname van 
proteïne 3 weergeeft. Recent werd ook ontdekt dat EMA zowel bindt aan proteïne 3 (75-95% 
fluorescentie) als aan Rh proteïnen, RhAG (Rhesus associated glycoprotein) en CD47. Rh 
gerelateerde proteïnen zijn in verminderde mate aanwezig op sferocyten bij HS. 

Een Franse onderzoeksgroep heeft volgende hypothese vooropgesteld dat Rh en RhAG 
proteïnen, die geassocieerd zijn met CD47 binnen het Rh complex, interageren met het 
spectrine-cytoskelet via een associatie met ankyrine.  Ankyrinen zijn verankeringsproteïnen 
tussen integrale membraanproteïnen en proteïnen van het cytoskelet. (Nicolas V. et al., 2003) 
(cfr. attachment 7) 

 
 

2. Diagnostiche performantie 
 

2.1. Sensitiviteit, specificiteit en predictieve waarde  
 
De test toont een te onderscheiden histogram voor rode bloedcellen bij HS (sensitiviteit 

voor HS 92.7%, specificiteit 99.1%) en bij HPP (hereditaire pyropoikilocytosis). Voorts is er 
ook een afname in fluorescentie bij CDAII, cryohydrocytosis (variant van hereditaire 
stomatocytosis), SAO en sommige patiënten met HE. (Bain BJ et al., 2006) 

 
De EMA-bindingstest is superieur ten opzichte van andere labotesten met betrekking tot 

sensitiviteit en specificiteit. De cryohemolyse test heeft een even goede specificiteit voor HS, 
maar de EMA-bindingstest is eenvoudiger en de visuele presentatie van resultaten is beter. De 
resultaten van de EMA-bindingstest van de normale stalen en van de HS patiënten verschillen 
significant. (King et al., 2004.)  
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Omdat EMA bindt aan verschillende proteïnen in de rode bloedcelmembraan, zoals 
proteïne 3, Rh polypeptiden, CD47, zal reductie van één of meer van deze proteïnen in de 
verschillende vormen van HS een verlaagde fluorescentie geven.  De test heeft hierdoor een 
hoog voorspellende waarde (HPV) in de diagnose van HS onafhankelijk van het 
membraanproteïnedefect. (King et al., 2004; Bolton-Maggs,P.H., 2004).  

 
Men moet rekening houden met het effect van bloedtransfusie op de EMA-

bindingsmethode (sensitiviteit). De fluorescentie intensiteit voor het “HS sferocyten/normale 
rode bloedcellen (1:1) mengsel” is gelijk aan het cut-off punt om een onderscheid te maken 
tussen HS en normale personen. Men kan veronderstellen dat sferocyten op te sporen zijn in 
het perifeer bloed van een HS patiënten zolang dat het volume transfusiebloed niet de helft 
van het totale bloedvolume overschrijdt. (King et al., 2000) 

 
Studie 
G. Stoya et al.: RBC van patiënten met HS (n=58), onaangetaste familieleden (n=8), 

patiënten met andere anemiën (n=44) en gezonde personen (n=110). Een gedaalde MCF bij 
56/58 van de HS patiënten werd waargenomen. De studie vermeldt een sensitiviteit van 
96.6% en een specificiteit van 99.1%. Er was een sterke correlatie tussen de MCF van rode 
bloedcellen van patiënten met HS (98% HS patiënten geïdentificeerd) en het tijdstip van 
hemolyse bij AGLT (73%). Enkele vals positieve resultaten kwamen ook voor: 1 patiënt met 
congenitale elliptocytosis, 1 patiënt met G6PDH deficiëntie, 1 patiënt met plasmacytoom. 
Dezen waren echter allen te onderscheiden van HS op basis van het klinisch beeld. 

 
 

2.2 Likelihood ratio’s (LR) en Number needed to diagnose (NND) 
 

TEST Likelihood ratio’s 
(LR) 

Number needed to 
diagnose (NND) 

• Flow cytometrie, EMA-
bindingstest               
(sensitiviteit 92.7%, 
specificiteit 99.1%) 

LR+ve = 91.8 
LR-ve = 0.073 NND = 1.089 

 
 
3. Klinische impact 

 
 

3.1. Wat is de meerwaarde van de test? 
 
De EMA-bindingstest is meer sensitief voor de detectie van een gemengde populatie rode 

bloedcellen (flow cytometer meet afzonderlijke cellen). Het is ook mogelijk om naast een 
proteïne 3 deficiëntie in situ, een spectrine en proteïne 4.2 deficiëntie te meten (omwille van 
het lange afstandseffect op de bindingsplaats van EMA aan proteïne 3). De EMA-bindingstest 
is niet in staat ankyrine-deficiënte rode bloedcellen te detecteren, mogelijks omdat de 
lokalisatie van ankyrine in het cytoskelet distaal ligt ten opzichte van de EMA-bindingsplaats 
van proteïne 3 ofwel omdat ankyrine geïmmobiliseerd is in het cytoskelet. (King et al, 2000) 
Veel patiënten echter hebben een gecombineerde ankyrine – spectrine of  - proteïne 4.2 
deficiëntie. 

De meerderheid van de HS patiënten vertoont een afname in MCF (mean channel 
fluorescence), waardoor het uitvoeren van de osmotische fragiliteittest overbodig wordt (Cfr. 
ook attachment 6). Patiënten met een geïsoleerde ankyrine deficiëntie hebben echter normale 
resultaten. (Bain BJ et al., 2006)  
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De flowcytometrische test biedt meerdere voordelen zoals een hogere sensitiviteit en 

gebruiksvriendelijkheid. Het is goedkoper dan conventionele methoden, een snelle (2u) en 
eenvoudige screening is mogelijk en er is slechts een klein staalvolume nodig (10µl), 
waardoor het geschikt is voor stalen van pediatrie en neonati. De afname in MCF voorspelt 
echter niet de klinische ernst. (King,M.J. et al.,  2000; Stoya et al., 2006). 

 
3.2. Rol in de differentiële diagnose? 

 
Met deze techniek is het mogelijk een onderscheid te maken tussen HS en AIHA. Op basis 

van de hoeveelheid afgenomen fluorescentie (MCF, mean channel fluorescence) kan ook een 
onderscheid gemaakt worden tussen HPP (hereditaire pyropoikilocytosis), HS en HE 
(hereditaire elliptocytose) (afname van MCF in volgende reeks: normale controle ≥ HE > HS 
> HPP). Tenslotte kunnen zeldzame rode bloedcelafwijkingen door correlatie met de kliniek 
opgespoord worden.  

 
Studie 
P.S. Kedar et al., 2003: In deze studie werden de rode bloedcellen van volgende patiënten 

getest: 10 patiënten met HS, 2 patiënten met HE en 33 patiënten met andere hemolytische 
stoornissen. De controle groep bestond uit 120 gezonde personen en 36 stalen 
navelstrengbloed. Zowel HS als HE patiënten vertoonden een lagere MCF (mean corpuscular 
fluorescence). De gemiddelde MCF lag binnen normale grenzen bij de groep met G6PDH 
deficiëntie, β-thalassemie trait, sikkel cel anemie en AIHA.  De rode bloedcellen van HS 
patiënten met geassocieerde G6PDH deficiëntie vertoonden ook een lagere MCF. (Cfr. ook 
attachment 8). 

 
3.3 Diagnostisch aspect 
 

De grote associatie tussen het rode bloedcel cytoskelet en deze integrale proteïnen zorgt 
voor de grote specificiteit van flow cytometrie. Bij patiënten met een verworven structureel 
defect, vb sferocyten ten gevolge van immuun hemolytische anemie, is de test normaal. Het is 
daarom een effectieve screeningstest. Beoordeling van EMA binding/opname samen met de 
bloedfilm volstaat om de correcte diagnose te maken.  

De diagnose van HS kan gesteld worden als de fluorescentie intensiteit van de EMA-
gelabelde rode bloedcellen binnen het referentie interval voor HS ligt, als er klinische 
aanwijzingen en een familiale voorgeschiedenis aanwezig zijn. Indien er geen familiale 
voorgeschiedenis is en beide ouders de normaal zijn, dan wordt aangeraden om SDS-PAGE 
uit te voeren. (King,M.J. et al.,  2004). 

De EMA-bindingstest is goed voor exclusie HS indien splenomegalie, hyperbilirubinemie 
en enkele sferocyten op de bloedfilm aanwezig zijn. 

 
 
 
Tot slot haal ik een alinea aan uit Ir. Med J. (juni 2006): Neonatal diagnostic difficulty in 

hereditary spherocytosis, L McFetridge, J McAloon, J Hughes. 
 
“Subsequently, the maternal grandmother identified six individuals over three generations 

who had had a splenectomy because of underlying Hereditary Spherocytosis (HS), herself 
included. The mother was not known to be affected and her osmotic fragility test was normal. 
However, flow cytometric testing of both mother and baby confirmed they had HS.”  
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De flow cytometrische test kan membraandefecten te wijten aan proteïne 3, spectrine, 
proteïne 4.2 aantonen.  Deze test heeft daardoor een zeer hoge specificiteit (99.1%) en goede 
sensitiviteit (92.7%) voor HS.  Het onderscheid tussen HS en AIHA kan gemaakt worden. 
Anderzijds is de EMA-bindingstest niet in staat om membraandefecten veroorzaakt door 
ankyrine-deficiëntie op te sporen, waardoor patiënten met een geïsoleerde ankyrine-
deficiëntie een normaal resultaat vertonen. 
Beoordeling van de bloedfilm samen met het uitvoeren van de flow cytometrische test zou 
volstaan om de diagnose van HS te stellen bij een patiënt die verdacht is voor HS. 
Momenteel is men nog volop bezig met research naar deze zeer beloftevolle test, die sneller 
en specifieker is dan de osmotische fragiliteittest. 

 
 

XI.SDS-PAGE = sodium dodecyl sulphate–polyacrylamide gel elektroforese 
 
1. Testprincipe 
 

SDS-PAGE kan kwalitatieve en kwantitatieve afwijkingen in proteïnen identificeren. Na 
scheiding van de proteïnen onder invloed van een elektrisch veld, bekomt men via 
densitometrie van de proteïnebandjes het profiel van spectrine, ankyrine, proteïne 3 en 
proteïne 4.2. Spectrine varianten kunnen opgespoord worden na beperkte trypsine digestie van 
het geëxtraheerde spectrine uit de rode bloedcelmembraan.  

 
De nadelen van SDS-PAGE zijn de kostprijs, de nood aan expertise (niet geschikt voor 

routine), en de omslachtige procedure.    
 
 

2. Diagnostiche performantie 
 

2.1 Sensitiviteit, specificiteit  
 
De SDS-PAGE methode is niet gevoelig genoeg om een kleine proteïne afwijkingen te 

detecteren bij milde HS (King,M.J. et al.,  2000).  
De analyse van membraan proteïnen heeft ook geen zin indien de patiënt recent een 

transfusie kreeg. 
 
 

2.2 Wat is de waarde van de huidige test? 
 
SDS-PAGE van de rode bloedcelmembraan is de confirmatietest voor HS.  Indien bv. de 

mean channel fluorescence bij de EMA-bindingsmethode in de grijze zone ligt, is dit louter 
indicatief voor de aanwezigheid van abnormale rode bloedcellen. SDS-PAGE kan het 
vermoeden van HS in dit geval bevestigen (King,M.J. et al.,  2000). ( cfr. attachment 9) 

 
Voorlopig bestaan er geen data die suggereren dat membraan proteïne analyse een klinisch 

significante HS kan opsporen die niet gedetecteerd kan worden met de osmotische 
fragiliteittest na incubatie. Na het stellen van de diagnose kan het specifieke membraandefect 
verder gekarakteriseerd worden met SDS-PAGE (G.R. Lee, Wintrobe, 1999).  
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2.3. Diagnostisch aspect 
 
 

Het identificeren van een membraanproteïne geassocieerd met het rode bloedcelcytoskelet 
bevestigt de diagnose van HS. Maar analyse van membraanproteïnen is enkel nuttig bij 
ongeveer 1% van de gevallen waarbij de diagnose onduidelijk is. 

 
 
 

XII. Moleculaire diagnostiek 
 
1. Testprincipe 
 
 HS is geassocieerd met genetische afwijkingen in 1 of meerdere van 5 belangrijke proteïnen 
van het cytoskelet, meestal  ankyrine (60%) (Bolton-Maggs,P.H., 2000). Omdat ankyrine 
spectrine vasthecht aan proteïne 3 zal een disfunctie/defect van ankyrine leiden tot secundaire 
defecten in de vasthechting van spectrine aan het cytoskelet. Hierdoor ontstaat er een 
verzwakte vertikale associatie tussen het cytoskelet en het celmembraan (cfr. attachment 1). 
Patiënten kunnen ook een gecombineerde deficiëntie van spectrine en ankyrine, een proteïne 3 
deficiëntie of een proteïne 4.2 (of pallidine) deficiëntie vertonen. De mate waarin spectrine 
deficiënt is, is gecorreleerd met de ernst van de afwijking. 

Mutaties in de 5 genen die coderen voor de membraanproteïnen alfa- en beta-spectrine, 
ankyrine, proteïne 3 of proteïne 4.2 kunnen opgespoord worden (Bain BJ et al. Blood cells, 
Iolascon, A. et al., 1998):  
- Ankyrine deficiëntie of secundair hieraan een spectrine deficiëntie→ ANK1 gen 
- Spectrine deficiëntie → SPTB en SPTA gen 
- Proteïne 3 deficiëntie → AE1 gen 
- Proteïne 4.2 deficiëntie → ELB42 gen 
   
 
2. Klinische impact 

 
 

2.1. Wat is de (meer)waarde van de test? 
 
Deze mutaties treden meestal sporadisch en specifiek binnen een familie op, waardoor 

moleculaire diagnostiek niet geschikt is voor screening. Het opsporen van de mutaties is 
meestal niet nodig voor de behandeling. (Bolton Maggs PH, 2004) 

Om een correct overervingpatroon van de aandoening vast te stellen, is moleculaire analyse 
aangewezen bij HS patiëntjes die transfusie dependent zijn voordat de diagnose gesteld kan 
worden.  Moleculaire diagnostiek is ook nuttig voor HS patiënten met niet aangetaste ouders. 

 
 

Moleculaire diagnostiek is slechts nuttig in zeldzame gevallen waarbij de diagnose niet 
duidelijk gesteld kan worden door de osmotische fragiliteittest, DAT en microscopie. 
Bijgevolg heeft deze techniek eerder een plaats in het onderzoek.  
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2. ANALYTICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS                  
(analytical validation report) 

 
 

1. Preanalytische beschouwingen (patiënt variabelen, staalstabiliteit) 
 

Collectiemateriaal en staalstabiliteit 
 

TEST AFNAMEBUIS, BENODIGDE HOEVEELHEID, 
STABILITEIT 

o Rode bloedcel indices EDTA K2 tube, 4 mL 
Het MCV (mean corpuscular volume), MCH (mean corpuscular haemoglobin) en MCHC 
(mean corpuscular haemoglobin concentration) zijn als tests als dusdanig niet aanvraagbaar 
maar maken deel uit als berekende parameters van de aanvraag (71) Hemoglobine en (72) 
rode bloedcel telling + hematocriet. 
o Reticulocytentelling EDTA K2 tube, 4 mL 

De testen die kunnen uitgevoerd worden op hetzelfde staal zijn hemoglobine in bloed, 
rode bloedcel telling en hematocriet in bloed. 
Voor de bepaling van de rode bloedcel indices, reticulocytencelling en cytologie op 
pediatrische stalen is minimaal 200µl nodig. 

o DAT                            
(directe anti-globuline test, 
directe Coombs) 

EDTA K2 tube, 4 mL 
 

o Hemolyse parameters 

Lithium heparine tube, 4.5 mL met gelseparator. 
Voor het bepalen van LDH, haptoglobine, totaal en direct 
bilirubine is minimaal 100µl staal nodig. 
 

o Microscopische evaluatie 
van rode bloedcel 
morfologie (sferocyten) 

K2 EDTA-buis, minstens 4 ml. 
 

o Osmotische fragiliteit 

Lithium heparine tube, 4 ml.              
(14 proefbuizen met verschillende zoutconcentratie x 50 µl 
toegevoegd bloed x 2 keer uitgevoerd, namelijk op vers 
bloed en na incubatie = minstens 1.4 ml bloed nodig) 
 

De test moet binnen 2h uitgevoerd worden indien bewaard op Tk, of binnen 6h indien 
bewaard op 4°C. (Dacie & Lewis, 2001).  In het labo van GHB wordt het staal binnen 24h 
geanalyseerd, 2 maal per week op maandag en donderdag. Indien het staal op vrijdag 
toekomt, wordt geen osmotische fragiliteit na 24h incubatie uitgevoerd. 

o Autohemolyse test Steriel gedefibrineerd bloed, minstens 40 ml nodig 

o Zure glycerol lyse test 
(AGLT) 

EDTA-bloed, minstens 2 ml 
 

o Osmotische gradiënt 
ektacytometrie 

Lithium heparine tube (Cynober T, 1996) 
ACD tube, analyse binnen 24h (Chasis et al., 1988) 

o Hypertonische 
cryohemolyse test 

EDTA-buis, maximaal 1 dag oud, 200-500µl bloed nodig 

o Flow cytometrie EMA-
bindingstest 

EDTA K2 tube, 10 µl nodig (Stoya et al., 2006) 

 
 
 



CAT: Laboratoriumdiagnose van (hereditaire) sferocytose. pagina 37/54 

ASO Annelies Fraeyman                                                                                            27/02/2007 

Uitvoerfrequentie (UZLeuven GHB) 
 

Test Uitvoerfrequentie (UZLeuven GHB) 
Rode bloedcel indices elke dag, 24h op 24h 
Reticulocytentelling  elke dag, 24h op 24h 
DAT  elke dag, 24h op 24h 
Hemolyse parameters elke dag, 24h op 24h 
Microscopische evaluatie van rode 
bloedcellen morfologie (sferocyten) 

elke werkdag 

Osmotische fragiliteit 2 maal per week op maandag en donderdag 
Autohemolyse test Op aanvraag (wordt slechts heel zelden in 

UZLeuven aangevraagd: minder dan 1 maal 
per jaar) 

 
Referentiewaarden en/of waarden bij HS 

 
TEST REFERENTIEWAARDEN en/of WAARDEN BIJ HS 

• Rode bloedcel indices o Hemoglobine: bij HS 9 - 12 g/dl (anemie) 
o MCV: 95-120 fl (neonati), 76-96 fl (volwassenen) 
• Bij HS is de MCV meestal normaal, maar mogelijks 

verhoogd in aanwezigheid van forse reticulocytose 
(Kjeldsberg, 2000) 

• Desondanks de hoge reticulocytose is de MCV 
gedaald, bij kinderen minder significant (Cynober et 
al, 1996; Conway et al., 2002)  

• Relatief gedaald, normaal of gestegen (aanwezigheid 
van reticulocyten) (Hoffman et al., 1991; G.R. Lee, 
1999) 

• MCV neemt toe na splenectomie (Cynober et al., 
1996) 

o Bij HS kan de MCHC verhoogd zijn tot 37 g/dL (35-
38%: bij HS is er membraanverlies, maar geen Hb 
verlies en treedt dehydratatie van rode bloedcellen op 
bij ongeveer 50% van de patiënten) (Gallagher et al, 
2005; Conway et al., 200;, G.R. Lee, 1999). 

o RDW normaal: 11.7-14.5%  
• Gestegen bij HS 

o HDW: gestegen bij HS 
• Reticulocytentelling o 5-20‰ of 20-100 x109/L 

o bij pasgeborenen is de reticulocytose hoger (20-60‰)  
• gestegen (35-38‰) bij HS  
• Cave: hypoplastische anemische crisis met lage 

reticulocytose. 
• DAT o Negatief, ook bij HS 
• Hemolyse parameters o Haptoglobine: 0.30-2.00 g/L, gedaald bij hemolyse 

o Bilirubine (totaal):  
       < 6 dagen oude patiënt: ≤ 12.00 mg/dL 
       ≥ 6 dagen oude patiënt: ≤ 1 mg/dL 
o Bilirubine (totaal + direct): ≤ 0.5 mg/dL 
o LDH: 240-480 U/L  
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o Bilirubine en LDH gestegen bij hemolyse 

• Microscopische 
evaluatie van rode 
bloedcel morfologie 
(sferocyten) 

o geen sferocyten 
o 1-3 sferocyten per veld bij milde HS,                          

20-30 per veld bij matige HS,                                         
> 30 bij ernstige HS 

• Osmotische fragiliteit o Normale erytrocyten: 50% hemolyse bij 4.0-4.45g/L 
NaCl (zonder incubatie) en bij 4.65-5.9/L NaCl (na 24h 
incubatie bij 37°C). 

o Sferocyten: rechtsverschuiving van de curve en 50% 
hemolyse vanaf ongeveer 85 mmol/L (Hoffman JJML et 
al., 1991)  

o Cave: Andere referentiewaarden bij neonati: de 
erytrocyten van neonati vertonen een gedaalde 
fragiliteit bij analyse op vers bloed, maar een verhoogde 
fragiliteit na 24h incubatie t.o.v. erytrocyten van 
volwassenen. 

• Autohemolyse test o met glucose: 0.03-4.0% 
• correctie van de autohemolyse bij HS 

o zonder glucose: 0.5-5.0% 
• bij HS: toename autohemolyse 

• Zure glycerol lyse test o voor normale personen is de halftijd of AGLT50 groter 
dan 1800 seconden (30 minuten) 

o  <5 min is pathologisch, 1-2 min bij sferocytose (Eber 
et al., 1991; Hoffman et al., 1991; Rutherford CJ et al., 
1986)   

o Er is geen verschil tussen de waarden van volwassenen 
en neonati. 

• Osmotische gradiënt 
ektacytometrie 

o Maximum van de curve rond 290 mOsm/kg, minimum 
rond 135 mOsm/kg (Clark et al., 1983) 

o Bij HS: toegenomen Omin tgv gedaalde membraan-
oppervlak/volume ratio, gedaald DImax tgv afgenomen 
membraanoppervlak en gedaald O’ tgv toegenomen 
celdehydratatie. (met DI = vervormbaarheidsindex, 
DImax = de maximale waarde van DI, Omin = de 
osmolaliteit waarbij de DI minimaal is en O’ = de 
osmolaliteit in de hyper-osmolaire regio waarbij de DI 
zijn half maximale waarde bereikt.) 

• Hypertonische 
cryohemolyse test 

o Normaal: 3-15% 
o HS: > 20% (Streichman et al, 1998) 

• Flow cytometrie    
EMA-bindingstest 

o Afhankelijk van labo tot labo, te onderscheiden 
histogram voor sferocyten (Kedar et al., 2003) (Cfr. ook 
attachment 6). 

 
Zie ook attachment 3. 
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Turn around time (TAT), antwoordtijd 
 

TEST Geschatte TAT ANTWOORDTIJD  
• Rode bloedcel indices 30 min < 2u 
• Reticulocytentelling 30 min < 2u 
• DAT 30 min - 1h <2d 

• Hemolyse parameters 30 min <3h 

• Microscopische evaluatie 
van rode bloedcel 
morfologie (sferocyten) 

1h <2d 

• Osmotische fragiliteit 2h <3d 
• Autohemolyse test 50h <3d 
• Zure glycerol lyse test 40 minuten - 1h  
• Osmotische gradiënt 

ektacytometrie 
2h  

• Hypertonische 
cryohemolyse test 

1h  

• Flow cytometrie, EMA-
bindingstest 

2h (King et al., 2000/2004; 
Bolton-Maggs,P.H., 2000) 

 

 
 
  

3. ORGANISATORISCHE IMPACT
 
 

1. Werd de test al opgenomen in internationale guidelines/zorgpaden? 
 
In augustus 2004 verschenen guidelines voor de diagnose en behandeling van HS in het 

British Journal of Haematology (General Haematology Task Force of the British Committee for 
Standards in Haematology).  In september van datzelfde jaar verschenen “new guidelines”, die 
slechts weinig verschillen van de voorgaande, van dezelfde groep in Archives of Disease in 
Childhood.  Beiden worden hieronder kort samengevat.  Cfr. ook attachment 10 (flowchart). 

 
Bolton-Maggs,P.H. (2004)  
Guidelines for the diagnosis and management of hereditary spherocytosis.   
 

De test moet onderscheid kunnen maken tussen membraan geassocieerde en niet-membraan 
geassocieerde RBC aandoening. Voor screening kan de EMA bindingstest (sensitiviteit 93%, 
specificiteit 99%) of de cryohemolyse test (sensitiviteit 96%, specificiteit 95%) gebruikt 
worden. 

Indien een patient zich presenteert met een typische familiale voorgeschiedenis, typische 
klinische tekens (splenomegalie, geelzucht), sferocyten op het bloeduitstrijkje met 
reticulocytose en een negatieve DAT, dan is er geen indicatie om verder gespecialiseerde 
laboratoriumtesten uit te voeren.  Indien er geen familiale voorgeschiedenis is, dan is AIHA 
de belangrijkste differentieel diagnose (uit te sluiten door negatieve DAT).   

Flowchart uit guidelines (Cfr. attachment 10): 
1. Bij een nieuwe diagnose: Indien er een familiale voorgeschiedenis van HS aanwezig is, 

gecombineerd met splenomegalie, sferocyten op de perifere bloedfilm, een gestegen MCHC 
en reticulocytose, dan zijn geen additionele testen vereist. 
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2. Bij een twijfelachtige diagnose is een screeningstest met hoog voorspellende waarde voor 
HS aangewezen. De cryohemolyse en EMA-bindingstest voldoen aan deze voorwaarde.  De 
osmotische fragiliteittest is slechts een ondersteunende test.  Bij gebruik ervan moeten zijn 
beperkingen gekend zijn 

3. Bij bevestiging van de diagnose: indien screeningstesten geen eenduidig resultaat of een 
resultaat in het grensgebied geven, dan moet gel elektroforese van rode bloedcelmembraan 
eiwitten uitgevoerd worden.  Zo kan de uitgebreidheid van de membraandeficiëntie bepaald 
worden. De gebrekkige sensitiviteit van SDS-PAGE laat niet toe om carrier status te 
detecteren.  

De guidelines vermelden dat SDS-PAGE gebruikt kan worden indien: 
• Het klinische fenotype meer uitgesproken is dan de rode bloedcel morfologie. 
• De rode bloedcel morfologie meer uitgesproken is dan voorspeld uit de bloedfilm van 

de ouders wanneer 1 ouder gekend is met HS 
• Een onduidelijke diagnose voorafgaand aan splenectomie als de patiënt een stoornis 

heeft in de permeabiliteit van monovalente kationen door de rode bloedcelmembraan.  
Indien er een duidelijke morfologie aanwezig is, dan bestaat er geen twijfel. 

4. Moleculaire analyse is niet vereist en is meestal niet nodig voor de behandeling. 
Moleculaire analyse hoort eerder thuis in de research en is slechts nuttig in zeer zeldzame 
gevallen. 
Een recessieve of niet-dominante (bv. de novo) HS kan bevestigd worden als beide ouders 
normaal zijn. Het SpαLepra allel komt vaak voor bij niet-dominante HS.  De novo mutaties 
worden meestal gevonden in recessieve HS geassocieerd met het ankyrine gen (ANK1). 
(Bolton-Maggs,P.H., 2000) 
 
 
 

Bolton-Maggs,P.H. (2004)  
Hereditary spherocytosis; new guidelines.  
 
De klinische context is zeer belangrijk (familiale voorgeschiedenis, splenomegalie, …).  

De laboratoriumdiagnose van HS is meestal duidelijk: sferocyten op de bloedfilm, gestegen 
reticulocytose met of zonder anemie, gestegen ongeconjugeerd bilirubine, eventueel een 
gedaald MCV en gestegen MCHC.  De differentiële diagnose met AIHA wordt gemaakt met 
de DAT (negatief). Additionele testen zijn zeldzaam vereist.  

De nieuwe flowcytometrische test (EMA-bindingstest) kan de tijdrovende en niet 
specifieke osmotische fragiliteittest vervangen.  

De osmotische fragiliteittest heeft geen toegevoegde waarde indien er sferocyten aanwezig 
zijn op de bloedfilm. 

Confirmatietesten zijn zeldzaam vereist. 
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4. KOSTENIMPACT 
 

 
1. Reële (ABC) productiekost? 

 
De kosten van de reeds beschikbare testen zijn hieronder in tabel weergegeven. 
 

Test  Consumable 
cost/test (€) 

Task unit & 
logistics/test (€) 

Total 
supporting 
cost/test (€) 

totale kost (€) 

Microscopisch onderzoek 0,12 14,28 0,95 15,35 
Osmotische fragiliteit 6,08 19,66 7,41 33,15 
Autohemolyse 6,08 30,12 7,41 43,61 
Rode bloedcel indices 0,06 0,2 0,29 0,55 
Reticulocytentelling 1,39 0,2 0,31 1,9 
Bilirubine 0,15 0,12 0,18 0,45 
Haptoglobine 0,8 0,12 0,22 1,14 

 
Consumable cost/test = kost van reagentia, distributiekost 
Task unit & logistics/test = kost van primaire activiteiten: activiteiten op de werkpost, 
preanalytische activiteiten en logistiek 
Total supporting cost/test = kost van secundaire activiteiten 

 
 

2. Terugbetaling?  
 

TEST TERUGBETALING ? 
• Rode bloedcel telling Ja 
• Reticulocytentelling Ja 
• DAT Ja 

• Hemolyse parameters (bilirubine, 
haptoglobine, LDH) 

Ja  

• Microscopische evaluatie van rode 
bloedcel morfologie (sferocyten) 

Staat niet in de nomenclatuur als dusdanig. 

• Osmotische fragiliteit Ja 

• Autohemolyse test Staat niet in de nomenclatuur, wordt 
aangerekend aan de patiënt (met glucose 55 
euro en zonder glucose 55 euro = 110 euro). 

• (Zure) glycerol lyse test Nee 
• Osmotische gradiënt 

ektacytometrie 
Nee 

• Hypertonische cryohemolyse test Nee 
• Flow cytometrie, EMA-bindingstest Nee 
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5. DECISION MAKING 
 

 
1. Het beslissingsproces van de clinicus en patiënt management 
 

Voor de interpretatie van onder meer de grafische rapportering van de osmotische 
fragiliteittest is kennis over de testen en hun interferenties vereist. Voor bijvoorbeeld de 
osmotische fragiliteittest verschijnt er geen resultaat in het LIS, er staat enkel “afzonderlijk 
verslag”. Bij navraag blijkt dat de bekomen curve gewoon afgedrukt wordt en opgestuurd 
wordt naar de aanvragende arts. 

Cfr. ook het diagnostisch pad van congenitale sferocytose, p 13. 
 
 
2. Overgebruik/ondergebruik van de test? 
 

Bij slechts 6 van de 67 (+/- 9%) patiënten waarbij sferocyten microscopisch werden 
aangetoond, werd een osmotische fragiliteittest uitgevoerd.   

Uit deze studie blijkt dat de DAT wordt aangevraagd bij ongeveer 50% van de patiënten 
waarbij sferocyten op de bloedfilm worden waargenomen (31 op 67 stalen in de periode van 
januari 2006 tem januari 2007). 

Bij ongeveer 50% van de stalen waarop een osmotische fragiliteittest (20 op 43 stalen in de 
periode van januari 2006 tem januari 2007) werd aangevraagd, werd ook een DAT 
aangevraagd binnen een tijdsvenster van 1 maand. 

 
Het microscopisch onderzoek blijkt de eerste stap/meest aangevraagde test te zijn in de 

investigatie van HS.  We kunnen uit deze resultaten ook afleiden dat de DAT voorrang krijgt 
op de osmotische fragiliteittest wanneer sferocyten zichtbaar zijn op het perifeer 
bloeduitstrijkje.  Zoals eerder vermeld is dit ook de wenselijke gang van zaken. 

 
De autohemolyse test wordt nagenoeg nooit aangevraagd. Deze test heeft slechts een zeer 

beperkt nut in het onderzoek naar hemolytische anemie. 
 
 
Cfr. ook Comments: Retrospectieve studie UZLeuven GHB 
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CONCLUSION 
 
De diagnose van HS is moeilijk te stellen omwille van de heterogene klinische presentatie, 

wijze van overerving en proteïnedeficiënties van de ziekte.  In de huidige praktijk gebeurt dit 
door klinische anamnese, nagaan of er een familiale voorgeschiedenis aanwezig is en het 
uitvoeren van laboratoriumtesten zoals de DAT, microscopie en de osmotische fragiliteittest.   

 
Indien een patiënt zich presenteert met een typische familiale voorgeschiedenis, typische 

klinische tekens (splenomegalie, intermittente geelzucht, anemie, …) en typische 
labresultaten (sferocyten op de bloedfilm, negatieve DAT, gestegen reticulocytose en MCHC) 
dan is er geen indicatie om supplementaire laboratoriumtesten uit te voeren.  
Het belang van het gedetailleerd navragen van de familiale voorgeschiedenis als onderdeel 
van de anamnese moet benadrukt worden.  Dit eenvoudig onderdeel van de diagnosestelling 
kan ervoor zorgen dat de ziekte sneller ontdekt wordt dan wat nu meestal het geval is. 

 
Bij een twijfelachtige diagnose is er nood aan een goede screeningstest zoals de flow 

cytometrische EMA-bindingstest (sensitiviteit 93%, specificiteit 99%) of de cryohemolyse 
test (sensitiviteit 96%, specificiteit 95%).  Beide testen kunnen ook asymptomatische carriers 
van de ziekte identificeren, zijn niet gebonden aan een leeftijdsafhankelijk effect zoals de 
osmotische fragiliteittest en vereisen slechts een kleine hoeveelheid bloed (neonati).  Met de 
EMA-bindingstest is het mogelijk om een onderscheid te maken tussen HS en AIHA, de 
belangrijkste differentiëel diagnose indien een familiale voorgeschiedenis afwezig is, en 
andere rode bloedcelafwijkingen. 

 
Verschillende studies in de literatuur hebben aangetoond dat de osmotische fragiliteittest 

meerdere beperkingen heeft, zo worden bijvoorbeeld nog steeds 20% van de patiënten met 
milde HS gemist bij het uitvoeren van de test na incubatie.  Deze tijdrovende en omslachtige 
test kan ook geen onderscheid maken tussen HS en andere oorzaken van sferocytose.  De 
osmotische fragiliteittest kan slechts de diagnose ondersteunen en heeft geen toegevoegde 
waarde indien er duidelijk sferocyten aanwezig zijn op de bloedfilm. 

 
Uit literatuurgegevens kunnen we besluiten dat de osmotische fragiliteittest best na 

telefonisch overleg aangevraagd wordt.  Het afschaffen van de osmotische fragiliteittest en 
deze vervangen door de flow cytometrische (of cryohemolyse test) is het overwegen waard.   
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COMMENTS: GEGEVENS UZLEUVEN GASTHUISBERG 
 

Retrospectieve studie UZ GHB januari 2006 tem januari 2007
 

De resultaten en aanvragen voor de osmotische fragiliteittest, de DAT en het microscopisch 
onderzoek werden nagegaan voor de periode januari 2006 tem januari 2007. Er werd ook 
gekeken naar de tijdspanne waarin de verschillende testen “samen” werden aangevraagd. 
Alleen de resultaten van de testen die binnen een periode van 1 maand werden aangevraagd 
werden opgenomen in deze studie. 
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OSMOTISCHE FRAGILITEIT (OF) 
OF aangevraagd 43  
OF verhoogd (vers staal + na 
24h) 12 alle leeftijdscategoriën: 0 -77 jaar 

OF verhoogd (vers staal) 7 Vnl. owv test niet uitvoerbaar op zaterdag 

OF verhoogd ? (twijfelgevallen) 3 2 x zelfde patiënt van 2 jaar oud;  
1 patiënt van 39 jaar 

OF negatief (vers staal + na 24h) 13  
OF negatief (vers staal) 3  allen neonati: quid na 24h? 

OF negatief (na 24h) 5  
allen neonati 
alleen uitgevoerd na 24h indien te weinig 
staal 

MICROSCOPIE  
sferocyten aanwezig in PB 67  
MICROSCOPIE + OSMOTISCHE FRAGILITEITTEST 
microscopie aangevraagd indien 
OF uitgevoerd, zowel bij 
verhoogde als normale OF 

29 op 43 
stalen  

OF aangevraagd indien 
sferocyten in PB 8 

Bij slechts 6 op 67 patiënten waarbij 
sferocyten werden waargenomen in het PB 
werd een OF aangevraagd. 

OF verhoogd + sferocyten 
aanwezig in PB 4 

Potentiële HS patiënt.  Bij slechts 1 op deze 
4 patiënten werd ook een DAT aangevraagd 
(zie verder). 

DIRECTE COOMBS (DAT) 
Sferocyten microscopisch 
aanwezig, maar geen DAT  
aangevraagd  

36 op 67 
stalen 

Bij ongeveer 50% van deze potentiële HS 
patiënten werd geen DAT aangevraagd. 

Sferocyten microscopisch 
aanwezig en DAT positief 14 Auto- of allo-immuun hemolyse 

Sferocyten microscopisch 
aanwezig en DAT negatief 17 HS niet uit te sluiten, te correleren met 

kliniek. 

OF uigevoerd (43 testen), maar 
geen DAT aangevraagd 

20 van de 
43 stalen 

De DAT ontbreekt bij 23 stalen als 
belangrijkste differentiële test tussen HS en 
AIHA. 

OF duidelijk verhoogd (vers staal  
+ na 24h), maar geen DAT 
aangevraagd 

5 van de 12 
stalen 

Ook hier ontbreekt de DAT bij 5 stalen als 
belangrijkste differentiële test tussen HS en 
AIHA. Bij 7 van de 12 stalen met verhoogde 
OF werd een DAT aangevraagd. 



CAT: Laboratoriumdiagnose van (hereditaire) sferocytose. pagina 45/54 

ASO Annelies Fraeyman                                                                                            27/02/2007 

 
Uit deze retrospectieve studie blijkt dat  

1) Niet alle afspraken met het labo worden nageleefd: in 7 + 3 gevallen kon de 
osmotische fragiliteittest niet na incubatie worden uitgevoerd owv aankomst van het staal op 
vrijdag. Nochtans is het vooral bij neonati belangrijk om de test na incubatie uit te voeren, 
vermits de HS erytrocyten bij neonati meer weerstand bieden aan osmotische lysis dan de HS 
erytrocyten bij volwassenen. 

2) Wanneer sferocyten aanwezig zijn op de bloedfilm werd er niet steeds een osmotische 
fragiliteittest aangevraagd: 67 keer werden sferocyten microscopisch waargenomen en slechts 
bij 6 stalen werd er een osmotische fragiliteittest uitgevoerd.  Het blijkt dus dat er meer 
waarde gehecht wordt aan het microscopisch onderzoek dan aan de osmotische fragiliteittest 
en dat men deze laatste test niet steeds nodig acht, bv. bij follow-up van de patiënt, …. 

3) Indien de osmotische fragiliteittest werd aangevraagd bij aanwezigheid van sferocyten 
op de bloedfilm dan scoorden er 4 op de 6 patiënten voor beide positief.  De 2 patiënten met 
een negatieve osmotische fragiliteit en sferocyten op de bloedfilm waren een neonaat waarbij 
de test niet na 24h werd uitgevoerd  en zeldzame sferocyten op de bloedfilm waargenomen 
werden.  De tweede patiënt is  een man van 45 jaar waarbij de osmotische fragiliteittest zowel 
op het verse staal als na 24h werd uitgevoerd (beide duidelijk negatief) en waarbij er 
zeldzame sferocyten op de bloedfilm waargenomen werden.   

4) Wanneer de osmotische fragiliteit aangevraagd (43 stalen) werd blijkt dat er ook 
microscopie uitgevoerd werd: 29 keer werd naast het uitvoeren van de osmotische fragiliteit 
ook microscopie aangevraagd.  Hieruit blijkt dat men verkiest om de resultaten van de 
osmotische fragiliteittest te combineren met microscopie. 

5) De osmotische fragiliteittest verschaft niet steeds een éénduidig antwoord: de test was 
twijfelachtig voor 3 stalen. 
 
 
 

MICROSCOPIE  +  OF  +  DAT 

Leeftijd 
(jaar) 

Geslacht Voorzien 
afname 
tijdstip 

microscopie 
PB + OF 

Aanvragende 
eenheid 

microscopie 
PB + OF 

Resultaat 
microscopie PB

Resultaat 
osmotische 
fragiliteit 

DAT + 
datum en 

aanvragende 
eenheid 

1 V 6/03/2006  305 sferocyten 2+ verhoogd neg,        
6/03, E305 

45 M 23/03/2006 612 sferocyten zz neg NA 
1 V 14/09/2006  305 sferocyten 2+ verhoogd NA 
0 M 2/10/2006  302 sferocyten zz neg, NUV 

24h 
pos,       
12/08, E441 

8 V 8/01/2007  302 sferocyten 3+ verhoogd NA 
7 V 3/01/2007  302 sferocyten 3+ verhoogd NA 

 
→ De donker gekleurde vakjes stellen potentiële HS patiënten voor.  Bij drie van deze vier 
potentiële HS patiënten (te correleren met de kliniek en voorgeschiedenis) ontbreekt een 
aanvraag voor DAT, de belangrijkste differentiële test voor auto-immuun hemolytische 
anemie. 
(NUV= niet uitvoerbaar; NA= niet aangevraagd) 
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Onderstaande tabel geeft weer welke eenheden de osmotische fragiliteittest aanvragen.  
De eenheden pediatrie en neonatologie zijn de grootste aanvragers. 

 

eenheid omschrijving eenheid aantal aanvragen osmotische fragiliteittest

302 Rd kindergeneeskunde 14 
321 intensieve neonatale zorgen 3 
305 dagziekenhuis kindergeneeskunde 2 
341 kinderziekenhuis 2 
441 verloskunde 1 
343 kinderziekenhuis 2 

 totaal pediatrie + neonatologie 24 
612 Rd oncologie 5 

616 
dagcentrum digestieve onco & 
hemato 1 

445 hepatologie 1 
409 Rd interne geneeskunde 2 
595 spoed 3 
433 cardiologie 1 
516 MIG A 1 
totaal "andere disciplines" 14 
20 extra-muros 5 

TOTAAL aantal aanvragen jan 2006      
tem jan 2007 43 

 
 

Voorts werden de aanvragen voor de autohemolyse test nagekeken. Er was een resultaat 
terug te vinden voor 3 testen binnen de periode van 01-08-2002 en 19-02-2007 (1 keer in 
2002, 1 keer in 2004 en 1 keer in 2006), dwz dat er slechts 3 testen aangevraagd werden 
binnen een tijdspanne van 4.5 jaar. Bovendien was 1 test niet uitvoerbaar wegens foutieve 
staalname.  De resultaten van de overige twee testen lagen binnen de referentiewaarden. 

 
datum AUTH AUTH + glucose  opmerking 

19/05/2006 0,80% 0,13%   
27/09/2004 NUB NUB gestold bloed 
1/08/2002 1,60% 0,65%   

 
 
 
Bij navraag in andere ziekenhuizen (A.Z. St-Jan te Brugge, Virga Jesse Ziekenhuis in 

Hasselt, ZOL te Genk, OLV te Aalst), bleek dat de laboratoriumdiagnostiek voornamelijk 
bestaat uit het uitvoeren van microscopisch onderzoek, osmotische fragiliteittest en DAT.  
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TO DO/ACTIONS 
 
1) Voor de osmotische fragiliteittest verschijnt er geen resultaat in het LIS, er staat enkel 

“afzonderlijk verslag”. Bij navraag blijkt dat de bekomen curve afgedrukt en opgestuurd 
wordt naar de aanvragende arts zonder bijgevoegde commentaar. Enige vorm van protocol is 
bijgevolg gewenst.  Indien mogelijk is het ook nuttig de bekomen curve in de scannen en zo 
beschikbaar te maken voor de aanvrager via het LIS. (cfr. Prof. C. Van Geet) 

2) De staalafnamecondities kunnen eventueel opgevraagd worden bij perifere labo’s die 
hun stalen doorsturen naar GHB met betrekking tot de bovenvermelde testen. 

3) De autohemolyse test staat nog vermeld op het aanvraagformulier.  Wegens de zeer 
geringe aanvraagfrequentie, de beperkte diagnostische waarde voor congenitale hemolytische 
anemie, de arbeidsintensieve methode, de hoge kostprijs voor de patiënt en het grote vereiste 
staalvolume is het niet zinvol om deze test nog langer “aanvraagbaar” te houden.  

4) Vermits de osmotische fragiliteittest meerdere beperkingen heeft en in het kader van 
HS niet steeds gecombineerd wordt met de DAT, is het nuttig om deze test slechts na 
telefonisch overleg tussen de aanvragende arts en Dr. Goossens, supervisor van de osmotische 
fragiliteittest, uit te voeren.   

5) De meerderheid van de HS patiënten vertoont een afname in MCF (mean channel 
fluorescence), waardoor het uitvoeren van de osmotische fragiliteittest overbodig wordt. 
Beoordeling van de EMA binding/opname samen met de bloedfilm volstaat volgens de 
literatuur om de correcte diagnose te maken. Omwille van de zeer hoge specificiteit en 
sensitiviteit voor HS naast de andere voordelen die de flow cytometrische test biedt, is het 
nuttig om te overwegen of deze test al dan niet ingevoerd kan worden en het nut van de 
osmotische fragiliteittest te herbekijken. Er moet eerst en vooral gekeken worden of de flow 
cytometrische test al voldoende bruikbaar is in de kliniek.  Volgens de guidelines in 2004 was 
er op dat vlak nog bijkomende studie nodig.  Een alternatief voor deze flow cytometrische test 
is de cryohemolyse test. 
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ATTACHMENTS 
 
Attachment 1:  
Het cytoskelet van de rode bloedcel. (Bolton-Maggs, PH, 2004) 
 

 
 
Het rode bloedcel cytoskelet bestaat uit een twee dimensionaal netwerk van voornamelijk 

spectrine, actine en proteïne 4.1 samengehouden door verankeringsproteïnen zoals ankyrine, 
proteïne 4.2, p55, proteïne 4.9, adducin, …  De integriteit van dit skelet en de verbinding 
ervan met integrale membraanproteïnen is cruciaal voor de mechanische eigenschappen van 
de RBC. 

 
 
Attachment 2:  
Classificatie van congenitale sferocytose en indicaties voor splenectomie. 
Bolton-Maggs,P.H., 2000   
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De ernst van HS varieert van symptoomloos dragerschap tot een ernstige chronische 

hemolytische anemie. De spectrine-inhoud van de erytrocyt en het percentage reticulocyten 
correleert met de ernst van de aandoening. 
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ttachment 3:A   

iagnostische parameters voor Hereditare Sferocytose 
 
D
(Bolton-Maggs, PHB, guidelines 2004) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Attachment 4:  

e waarde van MCHC en RDW in de diagnose van HS 
ated red cell indexes. 

ergelijking van de waarden voor MCHC en RDW in normale controle personen en in 
pa

 
D
Michaels L.A. et al, 1997: Screening for HS by use of autom
 
V
tiënten met HS voor en na splenectomie. Patiënten met HS zonder splenectomie hebben een 

significant hogere MCHC en RDW dan de normale controle groep. De gemiddelde MCHC is 
significant lager in de HS-splenectomie groep dan in de HS groep zonder splenectomie. De 
RDW is significant lager bij HS patiënten met splenectomie dan bij HS patiënten zonder 
splenectomie. Deze data suggereren bijgevolg dat de MCHC en RDW een rol kunnen spelen 
in de diagnose van HS. RDW blijkt de meest predictieve waarde te zijn. 
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ttachment 5: 
 
A  

ypen curven bekomen met de osmotische fragiliteittest bij hereditaire 
sfe

Verschillende t
rocytose. 
 
 
 

 
 
 
 
Attachment 6:  

luorescentie histogrammen van EMA-gelabelde RBC v/e normale persoon en een 
pa

 
F
tiënt met HS. (Fluorescentie gemeten als MCF (mean channel fluorescence) bij 535 nm) 
 
 

 

Rechts-shift indien gestegen OF  

T (“tail”): 2e populatie zeer fragiele cellen 
              (HS zonder splenectomie)  
D: ernstige HS  
             → geen onderscheid tussen 
                  de 2 celpopulaties 

N: algemene toename OF  
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Attachment 7:  

Rh-RhAG/ankyrin-R, a new interaction site between the membrane bilayer and the red 
cell skeleton  

(Nicolas V. et al., 2003) 
 

HS rode bloedcellen met ankyrine deficiëntie vertonen een sterke reductie in Rh en RhAG, 
wat wijst op een sterke interactie tussen ankyrine-R en het Rh complex dat zorgt voor de 
aanhechting van deze laatste proteïnen aan het cytoskelet.  Voorts zou er ook een interactie 
bestaan tussen ankyrine en band 3 proteïne.  Hierdoor zou de Rh en RhAG expressie niet 
alleen verlaagd zijn in HS RBC met een primaire ankyrine deficiëntie, maar ook in HS RBC 
met een ankyrine deficiëntie secundair aan een primaire deficiëntie van een ander 
membraanproteïne zoals band 3. 

Verstoring van het Rh/RhAG-ankyrine complex zou kunnen resulteren in stomato-
sferocytose. 
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Attachment 8:  
 
(P.S. Kedar et al., 2003) 
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Test RBC 

• 10 pt met HS 

•  2 pt met HE 

•  33 pt met andere  
   hemolytische 
stoornissen 
 
Controle groep 

• 120 gezonde personen 

• 36 navelstrengbloed 
 
 

 

HS en HE: lagere MCF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAT: Laboratoriumdiagnose van (hereditaire) sferocytose. pagina 53/54 

 
 

Attachment 9:  
 
SDS-PAGE van membraanproteïnen ter confirmatie v/d diagnose was mogelijk in slechts 
4 gevallen: laan 2,3, 5 en 6.  Allen vertoonden een spectrine-deficiëntie.  
 
(Kedar et al, 2003, Clin. Lab. Haem.) 
 
 

X    X             X         
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Attachment 10:  
 
Diagnostische flowchart voor HS  
 
(Bolton-Maggs PHB, guidelines 2004) 
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