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CLINICAL BOTTOM LINE 
 
De automatisatie van pretransfusietesten en vooral de overstap naar de Type&Screenmethode 
voor de kruisproeven maakt het gebruik van plasma in plaats van serum wenselijk, zowel om 
praktische als om veiligheidsredenen. 
Hierbij moet de vraag gesteld worden of de zogenaamde ‘complementafhankelijke 
antistoffen’, anti-Kidd op kop, hierbij niet gemist kunnen worden. 
Het gebruik van plasma in Diamed gels in LISS/Coombs en in enzymefase lijkt de 
gevoeligheid eerder te verhogen, met echter een groter aantal vals positieve en aspecifieke 
reacties tot gevolg. 
De overstap van serum naar plasma voor pretransfusietesten in Diamed gels mag daarom 
gemaakt worden, op voorwaarde dat men deze nieuwe procedure valideert en rekening houdt 
met een hoger aantal vals positieve reacties. 
 
CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 
 
Tot voor februari 2007 werd in het OLVZ vóór elke bloedtransfusie een volledige kruisproef 
uitgevoerd op serum van de ontvanger en RBC van de donor.  Hiervoor werd de 
kolommethode van Diamed gebruikt.  Een bepaling van de ABO D-status van de ontvanger 
werd steeds tegelijk manueel op EDTAvolbloed uitgevoerd (bloedgroepbepaling met 
monoclonale antisera zonder tegenproef).  Er was dus steeds een serum- en een 
EDTAplasmastaal vereist. 
Medio 2007 wordt voor de meeste pretransfusie stalen echter overgeschakeld op de 
Type&Screenmethode.  Hierbij worden zowel de bloedgroepbepaling als de indirecte 
antiglobulinetest (IAT) ter detectie van irreguliere antistoffen geautomatiseerd uitgevoerd, 
gevolgd door een ‘electronische’ kruisproef.  De overstap van conventionele kruisproeven 
naar een ‘Type&Screen’-methode in het OLVZ Aalst maakt het gebruik van plasma voor 
pretransfusietesten wenselijk.  Hierdoor kunnen immers zowel de bloedgroepbepaling als het 
opsporen van irreguliere antistoffen uitgevoerd worden op 1 enkele buis, hetgeen de  kans op 
staalverwisseling verkleint waardoor de veiligheid van de procedure verhoogd kan worden.   
 
Plasma verschilt fundamenteel van serum door de aanwezigheid van niet-geactiveerde 
stollingsfactoren. De chelatie van spoorelementen zoals calcium en magnesium door de 
anticoagulantia (EDTA, citraat, heparine…), aanwezig in de afnamebuizen, is hiervoor 
verantwoordelijk.  Door deze chelatie kunnen ook de complementfactoren (uitgezonderd C1) 
niet geactiveerd worden. Zowel voor de activatie van C2, C3 als C4 is immers calcium en/of 
magnesium vereist. 
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Het feit dat de complementcascade niet mogelijk is in plasma, is de reden dat in het verleden 
steeds serum gebruikt werd voor de screening naar en de identificatie van irreguliere 
antistoffen. 
Bepaalde antistoffen zijn immers ‘complementafhankelijk’, hetgeen inhoudt dat ze in het 
laboratorium enkel kunnen opgespoord worden door hun capaciteit om complement te 
activeren. 
Het antihumaanglobuline (AHG) dat gebruikt wordt in de klassieke antiglobulinetest (buisjes) 
bevat veelal anti-IgG en anti-complement.  De aanwezigheid van anti-IgM is niet vereist 
omdat de meeste IgM complete antistoffen (agglutininen) zijn. Alle tot dusver beschreven 
incomplete IgM binden complement en worden in de antiglobulinetest beter gedetecteerd met 
anti-complement dan met anti-IgM omdat elke IgM molecule leidt tot de binding van 
meerdere complementmolecules.  Ook bepaalde zwakke IgG antistoffen worden beter, of 
alleen maar gedetecteerd via het anti-complement in het antiglobulinereagens. Sommige IgG 
antistoffen tegen de antigenen K, S, Fya, Fyb en 50% van de antistoffen tegen Jka en Jkb 
fixeren complement. Aangezien de klassieke pathway van de complementcascade 
verschillende amplificatiestappen omvat, worden deze zwakke IgG beter gedetecteerd met de 
anti-C3 fractie van het antihumaanglobulinereagens. 
Vooral in oudere artikels worden case reports gepresenteerd van klinisch relevante IgG (vnl 
Kidd) die enkel detecteerbaar zijn met anti-complement, en niet met anti-IgG. 
Volgens Issit et al. heeft de introductie van nieuwere, gevoeligere technieken in het 
transfusielaboratorium (LISS, polybreen, PEG, kolomtechnieken…) de kans sterk verkleind, 
of misschien zelfs geëlimineerd, dat dergelijke IgG worden gemist in een IAT waarbij anti-
complement ontbreekt in het reagens. 
Bovendien blijken de anti-Kidd IgG, die algemeen beschouwd worden als de belangrijkste 
antistoffen die kunnen gemist worden door het gebruik van plasma, niet in staat om 
complement te activeren.  Yates et al. konden aantonen dat van de 43 geteste anti-Jka/Jkb sera, 
de 12 sera die complement bonden steeds een variabele hoeveelheid IgM bevatten, soms aan 
subagglutinerende concentraties (5). 
 
Het opzet van deze CAT bestaat erin na te gaan of het gebruik van plasma ipv serum leidt tot 
verschillende resultaten en eventueel vals negatieve resultaten voor de 
complementafhankelijke antistoffen.   
 
 
QUESTION(S) 
 
1) Welke antistoffen kunnen gemist worden door het gebruik van plasma of anti-IgG AHG? 
2) Hoe moet de overschakeling van serum naar plasma voor antistofscreening gevalideerd 

worden? 
 
SEARCH TERMS 
 
1) MeSH Database (PubMed): MeSH term: “Laboratory Techniques and Procedures”, 

“Clinical Laboratory Techniques”, “Blood Banks”, “Serum”, “Plasma”, “Complement 
System Proteins”, “Complement C3”, “Complement C3d”, “Erythrocyte Transfusion”, 
“Blood Transfusion”, “Blood Grouping and Crossmatching”, “Kidd Blood-Group 
System”. 

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) 
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3) Pubmed (Medline; from 1966), SUMSearch (http://sumsearch.uthscsa.edu/), National 
Guideline Clearinghouse (http://www.ngc.org/), 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,  

4) Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI; http://www.clsi.org/), UpToDate 
Online version 12.2 (2004) 

5) Diagnostisch kompas (College voor zorgverzekeringen, http://dk.cvz.nl/), California 
Blood Bank Society (CBBS, http://cbbsweb.org/) 

 
RELEVANT EVIDENCE/REFERENCES  
 
1) Guidelines and Recommendations  
1-AABB 
Standards for blood banks and transfusion services,23  edition. 2004 rd

2-Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO) 
Richtlijn bloedtransfusie 
Van Zuiden Communications B.V. 2004 
3- British Committee for Standard in Haematology Blood Transfusion (BCSH) 
Guidelines for compatibility procedures in blood transfusion laboratries . 
 Transfusion Medecine 2004;14:59-73. 
4-British Committee for Standard in Haematology Blood Transfusion (BCSH) 
Recommendations for evaluation, validation and implementation of new techniques for blood 
grouping, antibody screening and cross-matching  
Transfusion Medecine 1995;5:145-150.
 
2) Original Articles  
5-Yates, Howell, Overfield et al. IgG anti-Jka/Jkb antibodies are unlikely to fix complement. 
Transfusion Medicine 1998;8(2):133-138. 
6-Wright, Issitt.  Anticomplement and the indirect antiglobulin test. Transfusion 
1979;19(6):688-694 
7-Howard, Winn, Gottlieb et al. Clinical significance of the anti-complement component of 
antiglobulin antisera. Transfusion 1982;22:269-272. 
8-Howell, Giles. A detailed serological study of five anti-Jka sera reacting by the antiglobulin 
technique. Vox Sang 1983;45:129-138 
9-De Long.  Evaluation of a complement-dependent anti-Jka by various sensitization and 
detection methodologies: a case report. Immunohematology 1988; 4:59-63 
10-Kitagawa, lee, Behzad. Donor antibody detection using plasma in place of serum. 
Transfusion 1979;19(1):60-62 
11-Chapman, Stokes. Five years experience of using plasma for antibody screening and 
crossmatching. Transfusion Medecine 1994;4 suppl1(35) (abstract) 
12-Westhoff, Sipherd, Toalson. Advantages of EDTA plasma in transfusion service testing. 
Laboratory Medicine 1994;25(9):573575 
13-Lillevang, Georgsen, Kristensen. An antibody screening test based on the antiglobulin gel 
technique, pooled test cells and plasma. Vox Sang 1994;66:210-215 
14-Pereira, Alcorta. The use of EDTA plasma obviates the need for prewarmed tests. 
Transfusion 1995;35(10)885-886 
15-Scott, Parker, Ardle et al. Comparison of plasma and serum for antibody detection using 
Diamed microtubes. Transfusion Medicine 1996;6:65-67 
16-Garratty.  In vitro reactions with red blood cells that are not due to blood group antibodies: 
a review. Immunohematology 1998;14(1):1-11. 
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17-O’Brien, Hopkins, McCarthy et al. Complement-binding anti-Jka not detectable by 
Diamed gels. Vox Sang 1998;74:53-55 
 
 
 
3) Reference Works, Handbooks and Databases 
-Mollison, Engelfriet, Contreras 
Blood transfusion in clinical medicine, 10th edition. 
Blackwell Science Ltd,1997 
-Issitt, Anstee 
Applied blood group serology, 4th edition. 
Montgomery Scientific Publications,1998 
-Hoffbrand, Catovsky, Tuddenham. 
Postgraduate Haematology, 5th edition. 
Blackwell Science Ltd,2005 
 
 
 
APPRAISAL 
 
1) Welke antistoffen kunnen gemist worden door het gebruik van plasma of anti-IgG 
AHG? 
 
De vraagstelling naar het gebruik van plasma voor pretransfusiestesten wordt in de literatuur 
voornamelijk vanaf begin de jaren 90 gesteld, samen met de opkomst van de automaten.  De 
meeste aangehaalde artikels dateren dan ook uit die periode. 
In de artikels uit de jaren die daaraan voorafgingen werd niet zozeer het gebruik van plasma, 
maar wel het nut van de anti-complementcomponent in het antihumaanglobulinereagens in 
vraag gesteld.  Deze vraagstelling is gelijkaardig aan de vraagstelling over het gebruik van 
plasma, omdat in beide gevallen complementafhankelijke antistoffen gemist kunnen worden. 
 

1) Belang van anti-C in antihumaanglobulinereagens. 
 
-Wright, Issitt.  Transfusion 1979;19(6):688-694 
140 C-bindende IgG alloantistoffen van 17 verschillende specificiteiten (Kell, Duffy, Kidd, 
MN, Cartwright, Colton) werden in buisjes met albumine getest (serum).  Enerzijds werd een 
polyspecifiek antiglobulinereagens dat anti-IgG en anti-complement bevat gebruikt, en 
anderzijds een anti-IgG reagens dat dezelfde concentratie anti-IgG bevat als het polyspecifiek 
reagens. 
Acht antistoffen werden niet gedetecteerd met het anti-IgG reagens: 4 anti-K, 1 anti-Jka, 1 
anti-Kpb, 1 anti-U, 1 anti-Yta. 
Bovendien waren de titers voor 60 van de 140 geteste antistoffen hoger wanneer getest werd 
met het polyspecifiek reagens, in vergelijking met het anti-IgG reagens. 
De klinische relevantie van antistoffen die enkel via anti-complement gedetecteerd worden 
werd niet behandeld in dit artikel. 
De auteurs besluiten dat de aanwezigheid van anti-complement vereist is in het 
antihumaanglobuline.  
 
-Howard, Winn, Gottlieb et al. Transfusion 1982;22:269-272. 
De auteurs beschrijven 8 patiënten waarbij alloantistoffen gevonden werden (serum) die 
voornamelijk, of alleen (n=4) detecteerbaar waren door AHG met anti-complement activiteit.   
Deze gevallen werden gevonden over een periode van 3 jaar waarin 38854 routine 
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pretransfusiestalen werden getest (buisjes, LISS).  Zeven van deze 8 antistoffen waren anti-Jka 
of anti-Jkb.  Twee van de anti-Jka waren verantwoordelijk voor uitgestelde hemolytische 
transfusiereacties. 
 
-Howell, Giles. Vox Sang 1983;45:129-138 
Vijf gekende anti-Jka werden met verschillende methodes en reagentia getest (serum).  
Wanneer homozygote testcellen Jk(a+b-) werden gebruikt in een LISS-buisjesmethode waren 
3 resultaten vals negatief wanneer enkel anti-IgG aanwezig was in het AHG. 
 
-De Long.  Immunohematology 1988; 4:59-63 
Case report van een anti-Jka in serum die enkel met polyspecifiek of anti-complement 
gedetecteerd werd, maar niet met anti-IgG, ondanks het gebruik van verschillende methodes 
(enzymbehandelde testcellen, LISS, albumine, polybreen en verhoogde serum/cel ratio in 
buisjes). 
Wanneer plasma gebruikt werd ipv serum was de antistof ook niet meer detecteerbaar met 
polyspecifiek AHG. 
 

2) Serum vs plasma 
 

-Kitagawa, Lee, Behzad. Transfusion 1979;19(1):60-62 
22 Verschillende types van gekende zwakke alloantistoffen, afkomstig van 53 patiënten, 
werden getest op serum, CPD-, ACD- en EDTA-plasma.  Deze testen werden uitgevoerd in 
buisjes met behulp van NISS, albumine en papaïne. 7 Stalen bevatten anti-Jka en 1 anti-Jkb. 
Geen enkele van deze 53 antistoffen was zwakker of afwezig in plasma. 
 
-Chapman, Stokes. Transfusion Medecine 1994;4 suppl1(35) (abstract) 
Over een periode van 5 jaar werden in dit laboratorium 110000 bepalingen van irreguliere 
antistoffen en  120000 kruisproeven uitgevoerd op plasma.  De auteurs rapporteren dat 2 
patiënten een milde hemolytische transfusiereactie vertoonden door Kidd antistoffen die niet 
gedetecteerd werden. Aanvankelijk werd een conventionele IAT in LISS en enzymefase 
gebruikt, en in een latere fase een solid phase LISS IAT. Verder onderzoek (niet nader 
bepaald) op zeven complementbindende alloantistoffen (Duffy, Kidd, s) toonde geen verschil 
aan in gevoeligheid tussen serum en plasma. 
 
-Westhoff, Sipherd, Toalson. Laboratory Medicine 1994;25(9):573575 
207 Routine stalen werden met ‘standaard technieken’ in LISS gescreened op irreguliere 
antistoffen in serum en in plasma (EDTA). Op 17 positieve stalen (12 types, 1 anti-Jka ) was 1 
staal zwak positief in serum en negatief in plasma (anti-Lea).   
Gezien de beperkte klinische relevantie van anti-Lea, beschouwden de auteurs dit niet als een 
probleem. 
Het gebruik van plasma leidde wel tot 6 extra vals positieve stalen door aanwezigheid van 
rouleauxvorming (fibrinogeen). 
200 Kruisproeven op serum en plasma toonde geen verschillen tussen beide stalen. 
 
-Lillevang, Georgsen, Kristensen. Vox Sang 1994;66:210-215 
Dit artikel vergeleek als eerste plasma en serum in de kolommethode van Diamed. 
De auteurs testten 36 stalen met gekende alloantistoffen  (13 types, 3 anti-Jka) aan de hand 
van Diamed gels in LISS.  1 Staal gaf een positieve reactie in serum (anti-P1) en een negatieve 
reactie in plasma.  Daarentegen waren 2 stalen negatief in serum maar positief in plasma (2 
anti-Lea).  Daarnaast werden nog 5 stalen van patiënten met een multiple myeloom en 20 
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stalen van hemodialyse patiënten geanalyseerd, aangezien in beide situaties aspecifieke 
reacties frekwent voorkomen. Deze stalen waren negatief in serum en plasma. 
Over het algemeen werd een insignificante neiging tot sterkere reacties in plasma genoteerd. 
 
-Pereira, Alcorta. Transfusion 1995;35(10)885-886 
De auteurs beschrijven in deze ‘letter to the editor’ op oppervlakkige wijze hun ervaring met 
bijna 100000 kruisproeven uit de klinische routine, uitgevoerd op plasma.  Igv vermoeden van 
een hemolytische transfusiereactie werd zowel getest op serum als plasma.  De gebruikte 
methode (met LISS) werd niet vermeld.  Geen enkele antistof die enkel in serum reageerde 
werd gevonden.  Bovendien werd het aantal ongewild positieve reacties verminderd met een 
factor 10. 
 
Geen enkel van 11 serumstalen die positief waren voor anti-Jka , leverde een negatieve IAT 
op  na toevoeging van EDTA. 
 
-Scott, Parker, Ardle et al. Transfusion Medicine 1996;6:65-67 
In een eerste fase werden 66 stalen met gekende alloantistoffen (n=77, 2 anti-Jka) 
geanalyseerd aan de hand van Diamed gels (LISS/Coombs fase) in serum, EDTAplasma en 
citraatplasma.  Waar serum en EDTAplasma even gevoelig bleken wanneer de stalen binnen 
de 6 uur na afname werden getest, werden 2 antistoffen (1 anti-Kell en 1 anti-Jka) gemist in 
citraatplasma. 
Na 48 uur was 1 anti-Kell zwak positief in serum en negatief in EDTAplasma.  Na invriezen 
op –40°C werden 1 anti-D en 1 anti-Jka gemist in EDTAplasma, terwijl het serum een zwak 
positieve reactie opleverde. 
 
In een tweede fase van de studie werden 3000 routine antistofscreenings parallel uitgevoerd 
op serum en EDTAplasma. In totaal werden 63 klinisch relevante antistoffen gedetecteerd (15 
types, 2 anti-Jka) waarvan 56 zowel in serum als in plasma.  Eén antistof was positief in 
serum, maar niet in plasma (1 anti-C+D).  Daarentegen waren 6 antistoffen positief in plasma, 
en negatief in serum (1 anti-D, 2 anti-E, 2 anti-K, 1 anti-Lea, 1 anti-P1). 
Een groter aantal irrelevante antistoffen en vals positieven werden in plasma gedetecteerd: 

 

  EDTA plasma+, serum- serum+, EDTA plasma- 
Bga

  1 
koude aggl 3   

ander* 13 1 
totaal 16 2 

 *: panaggl, vals+(-op identificatie panel), As zonder duidelijke specificiteit 
 
De auteurs besluiten dat voor analyse in de Diamed gels het gebruik van EDTAplasma, gezien 
de hogere gevoeligheid,  een lichte voorkeur geniet boven serum, al leidt deze hogere 
gevoeligheid tot meer vals positieve resultaten.  
 
 
De resultaten van bovenvermelde artikels worden samengevat in attachements 1 en 2.  Gezien 
het verschillende opzet van de artikels mag dit overzicht niet  beschouwd worden als een 
exacte weergave van de incidentie van de verschillende alloantistoffen die gemist worden 
door het gebruik van plasma.  De tabellen geven veeleer een idee van welke antistoffen tot 
vals negatieve resultaten kunnen leiden. 
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Uit het voorgaande blijkt dat verschillende types antistoffen kunnen gemist worden door het 
gebruik van plasma (of AHG zonder anti-complement), met anti-Kidd als meest frekwente.   
Wanneer de literatuur van de laatste 25 à 30 jaar  wordt samengevat blijkt het echter om 
slechts een beperkt aantal gevallen te gaan, die zelden tot significante hemolytische 
transfusiereacties leidden. 
Het grootste aantal vals negatieven wordt beschreven in de oudere artikels die polyspecifiek 
AHG vergeleken met AHG dat enkel anti-IgG bevat. 
In de literatuur van de laatste 10 jaar wordt quasi geen melding meer gemaakt van vals 
negatieve resultaten door het gebruik van plasma, en dit ondanks het feit dat talrijke 
transfusiecentra en laboratoria de overstap maakten van serum naar plasma. 
Hoogstwaarschijnlijk mogen we deze evolutie toeschrijven aan de gevoeligere methodes die 
tegenwoordig gebruikt worden voor pretransfusietesten: LISS, enzymetechnieken, 
kolommethoden, PEG… 
In artikels die serum en plasma vergeleken voor pretransfusietesten wordt bovendien ook 
melding gemaakt van antistoffen die worden teruggevonden in plasma, maar negatief zijn in 
serum.  Daarenboven lijkt het aantal vals negatieven in serum niet veel lager te zijn dan het 
aantal vals negatieven in plasma, en betreft het soms klinisch relevante antistoffen. 
 
De 2 artikels die serum en plasma vergeleken aan de hand van Diamed gels beschreven 
(insignificant) sterkere reacties in plasma dan in serum.  Op een totaal van 3061 stalen die in 
beide artikels werden geanalyseerd, waren slechts 2 antistoffen negatief in plasma en positief 
in serum (1 anti-P1 en 1 anti-C+D), en waren daarentegen 8 stalen negatief in serum en 
positief in plasma (3 anti-Lea, 1 anti-D, 2 anti-E, 1 anti-K en 1, anti- P1).  Deze hogere 
gevoeligheid van plasma in de Diamed gels heeft echter als nadeel dat meer irrelevante 
antistoffen en vals positieven wordt gedetecteerd, en op die manier tot onnodig verder 
onderzoek, tijdsverlies en kosten  kan leiden (13,15). 
 
-Garratty. Immunohematology 1998;14(1):1-11 
Een bijzondere situatie werd beschreven door Garratty et al. 
In 1980 beschreven de auteurs 8 patiënten waarbij de directe antiglobulinetest (DAT) positief 
was voor IgG, maar enkel indien getest werd op RBC uit gestold bloed.  Het serum, maar niet 
het plasma, van de patiënten reageerde met alle testcellen van de IAT.  Al deze patiënten 
hadden ulceratieve colitis (CU), zonder tekens van hemolytische anemie. 
Wanneer het bloed direct na afname werd getest, was de DAT steeds negatief. Wanneer 30 
minuten of meer na afname werd getest, en de stolling in de buis op gang was gekomen, werd 
de DAT progressief meer positief.  De auteurs postuleerden dat het hier een IgG tegen 
geactiveerde stollingsfactoren betrof en dat de gevormde immuuncomplexen aspecifiek 
bonden met het RBCmembraan. 
In 1993 publiceerden de auteurs de resultaten van hun studie bij 28 patiënten met ulceratieve 
colitis en vals positieve resultaten in serum. 
Een niet-reactief plasma kon reactief gemaakt worden door er verschillende serine proteases 
(bijv. trypsine) aan toe te voegen.  De bovenstaande hypothese werd uitgebreid door te stellen 
dat de antistof aanwezig in het serum van de patiënten gericht was tegen een epitoop op de 
meeste serine proteases, inclusief -maar niet beperkt tot- sommige geactiveerde 
stollingsfactoren. 
De vals positieve reacties in serum kunnen verkeerdelijk als een autoantistof aanzien worden.   
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3) Guidelines 
Sinds de introductie van geautomatiseerde methodes voor pretransfusietesten in het begin van 
de jaren 90 het gebruik van plasma in plaats van serum aantrekkelijk maakte om praktische 
redenen, werd het vraagstuk van het gebruik van plasma ook behandeld in bepaalde 
guidelines: 
 
-AABB. Standards for blood banks and transfusion services 2004 
Zonder er verder over uit te wijden wordt in punt 5.15.1 (‘Serological Crossmatch’) van deze 
Amerikaanse guidelines gesteld dat ‘serum of plasma’ van de patiënt gekruist moet worden 
met RBC van de donor. Voor de screening naar of identificatie van alloantistoffen wordt niet 
vermeld welke matrix gebruikt moet worden. 
 
-Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO). Richtlijn bloedtransfusie. 2004 
In deze Nederlandse guidelines wordt onder punt 3.2.1.1 (Antistofscreening-kwaliteitseisen) 
vermeld dat ‘serum/plasma’ onderzocht moet worden op de aanwezigheid van irreguliere 
antistoffen. 
Punt 3.2.4 is specifiek gewijd aan ‘het gebruik van serum of plasma bij antistofscreening en 
kruisproeven’: 
 Conclusie: -Complementbindende antistoffen (met name Kidd-antistoffen) zijn klinisch  

zeer belangrijk omdat ze een hemolytische reactie kunnen veroorzaken. 
      -De methode en techniek om de aanwezigheid van erythrocytenantistoffen aan  

te tonen moet een voldoende hoge sensitiviteit hebben om Kidd-antistoffen aan  
te tonen.  Hiermee kan een (uitgestelde) hemolytische transfusiereactie  
voorkomen worden.   

 Overige overwegingen: 1) In de PEG-antiglobulinetest zijn zelfs zeer zwakke anti-Kidd  
antistoffen aantoonbaar. 
2) De kolom- en ‘solid phase’-methoden zijn redelijk gevoelig voor  
het aantonen van zwakke antistoffen. 
3) De boviene albumine-IAT en de zout-IAT zijn niet gevoelig  
genoeg om zwakke Kidd-antistoffen aan te tonen, indien geen  
gebruikgemaakt wordt van het vermogen van deze antistoffen om  
complement te activeren. 

  
 Aanbevelingen: Voor de hieronder beschreven technieken dienen de volgende materialen  

gebruikt te worden:  
 

  serum heparineplasma EDTAplasma
  Zout-IAT X     
  Bovine albumine-IAT X     
  LISS (o.a. kolom, 'solid phase') X X X 
  PEG-IAT X X X 

 
In verband met verdunning van antistoffen word aangeraden geen citraatplasma te  
gebruiken. 
 

-BCSH. Guidelines for compatibility procedures in blood transfusion laboratries . 
 2004 
In deze Britse guidelines wordt onder punt 1.2.4 (introductie pretransfusietesten), en in punt 
7.2 (identificatie van alloantistoffen) ‘serum/plasma’ als staal aangeduid. 
Punt 4.5.1 (sample requirements) handelt specifiek over het gebruik van serum of plasma: 
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 “Gestolde of EDTAstalen mogen gebruikt worden voor pretransfusietesten.  Indien wordt  

overgeschakeld van het gebruik van serum naar het gebruik van plasma, moet dit  
gewijzigde protocol gevalideerd worden aan de hand van zwakke antistoffen om er zich van  
te vergewissen dat de detectie van klinisch significante antistoffen niet gecompromiteerd  
wordt”. 

 
___________________________________________________________________________ 

 
2)   Hoe moet de overschakeling van serum naar plasma voor antistofscreening gevalideerd 
worden? 
 

1) Richtlijnen 
 
Richtlijnen over hoe deze validatie (beschreven in de BCSH guideline 2004) moet uitgevoerd 
worden kunnen teruggevonden worden in de ‘guidelines voor de evaluatie, validatie en 
implementatie van nieuwe technieken voor de bepaling van bloedgroepen, antistofscreening 
en kruisproeven’ die de BCSH reeds in 1995 publiceerde (4). 
In deze richtlijnen maakt de BCSH onderscheid tussen de evaluatie van een nieuwe methode 
en de validatie ervan.   
De evaluatie van methoden voor het screenen naar antistoffen houdt volgende punten in: 
 

4.1 “Titratie studies moeten uitgevoerd worden met minstens 1 zwakke IgG anti-D, 1  
zwakke IgG anti-Kell en 1 zwakke IgG anti-Fya”. De richlijnen verduidelijken nog 
verder welke testcellen gebruikt moeten worden en wat de vereiste eindpuntstiters 
zijn. 

4.2 “De detectie van een panel van klinisch significante zwakke antistoffen moet 
geëvalueerd worden”. 

4.3 “Nagaan van vals positieve resultaten aan de hand van sera met gekende klinisch 
irrelevante antistoffen die het laboratrium liever niet zou detecteren, zoals koude 
antistoffen en antistoffen die enkel in de enzymefase reageren”. 

4.4 “‘Specifieke’ zwak positieve en inerte sera moeten eveneens getest worden om het 
gebruik van serum vs plasma te vergelijken”.  Over welke antistoffen het gaat wordt 
niet vermeld, maar ongetwijfeld worden de complementafhankelijke antistoffen, 
anti-Kidd in het bijzonder, bedoeld. 

4.5 “Stalen die aanleiding geven tot significant  verschillende resultaten tussen de 
huidige en de nieuwe methode moeten opnieuw getest worden volgens beide 
methodes”. 

4.6 “De robuustheid van een nieuw systeem kan nagegaan worden door te testen aan de 
minimum en maximum vereisten die door de firma worden vooropgesteld (bijv. voor 
incubatieduur en temperatuur).  Het blind dubbel testen van gekende zwakke 
antistoffen (referentiemateriaal indien beschikbaar) en inerte sera  kan hiervoor 
gebruikt worden”. 

4.7 “Indien de firma stelt dat screeningscellen van andere firma’s mogen gebruikt 
worden in hun systeem, moeten beide cellenpanels parallel in beide systemen getest 
worden”. 

 
“De evaluatie van methodes om kruisproeven uit te voeren moet op dezelfde wijze 
geëvalueerd worden als hierboven beschreven.  De gebruikte RBC moeten zo gekozen 
worden dat ze representatief zijn voor de stalen die gewoonlijk worden getest.  Bovendien 
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moeten ze op heterozygote wijze het antigen exprimeren waartegen de antistof uit het te testen 
staal gericht is”. 
 
“Wanneer de evaluatie van de desbetreffende methode reeds uitgevoerd werd door bepaalde 
laboratoria, mogen andere laboratoria zich beperken tot het nagaan of deze evaluatie grondig 
werd uitgevoerd, en of de omstandigheden van de evaluatie toepasbaar zijn op het eigen 
laboratorium”. 
 
De BCSH raadt aan dat elk laboratorium een nieuwe techniek zou valideren door het 
equivalent van 1 week werk parallel uit te voeren met de nieuwe en de oude methode. 
 
Wanneer de hierboven geciteerde artikels in acht worden genomen kan besloten worden dat 
een volledige evaluatie van het gebruik van plasma voor pretransfusietesten zoals beschreven 
door de BSTH niet moet uitgevoerd worden in het laboratorium van het OLVZ Aalst.  In het 
bijzonder zijn de artikels van Lillevang et al. en Scott et al. (13,15), die het gebruik van 
plasma in vergelijking met serum evalueerden voor de kolommethode van Diamed,  
representatief voor de situatie in het OLVZ. 
 
Mede op basis van de resultaten van deze 2 studies wordt op de bijsluiters van de Diamed-ID 
ID Card “LISS/Coombs’ preferentiëel het gebruik van plasma (citraat, EDTA of CPD-A) 
aangeraden (persoonlijke communicatie Beate De Meyer, Diamed). 
Het gebruik van citraat is echter af te raden o.w.v. de verdunning van de antistoffen in het 
staal (zie Scott et al. en  richtlijnen CBO). 
 

2) Validatie van het gebruik van plasma in het OLVZ 
De indirecte Coombs werd van alle stalen, equivalent aan het aantal stalen van een week 
werk, uitgevoerd op zowel plasma als serum  aan de hand van 3 testcellen in de Diamed gels  
(LISS/Coombs en enzymefase).  Indien één van beide bepalingen positief was werd een 
identificatie van de antistof uitgevoerd aan de hand van 11 testcellen in dezelfde gels, steeds 
enkel op serum (zie attachement 3). 
Van de 56 geteste stalen waren er 10 positief of twijfelachtig in plasma, waarvan slechts 4 
terecht positief (klinisch significante antistof geïdentificeerd op het panel: 1 anti-K, 2 anti-D, 
1 anti-Cw en 1 anti-E). Bij 2 stalen was het identificatiepanel (welliswaar uitgevoerd op 
serum) negatief, bij 3 stalen was er een aspecifieke reactie in de enzymefase en bij 1 staal was 
de autocontrole positief. 
Bij de serumstalen waren in totaal 6 positieve of twijfelachtige reacties, waarvan 4 terecht 
positief. Bij 1 staal was het identifictiepanel negatief, en bij 1 staal was er een aspecifieke 
reactie in de enzymefase. 
In totaal waren 6 stalen positief of twijfelachtig in plasma en negatief in serum.  In geen enkel 
van deze 6 gevallen werd een klinisch significante antistof geïdentificeerd. 
Omgekeerd was 1 staal twijfelachtig in serum en negatief in plasma.  Ook hier betrof het geen 
significante antistof. 
Geheel in de lijn van de conclusies van Lillevang et al. en Scott et al. werd hier dus een 
hogere gevoeligheid van plasma ten opzichte van serum vastgesteld voor pretransfusietesten 
in Diamed gels.  In dit geval werden in plasma niet méér significante antistoffen gedetecteerd 
dan in serum, maar werd wel een hoger aantal vals positieve resultaten (negatief op panel, 
aspecifiek) vastgesteld. 
Er mag dus besloten worden dat het gebruik van plasma voor pretransfusietesten veilig is. 
Om een verhoogd aantal vals positieve en aspecifieke reacties in de toekomst te vermijden, 
werd beslist om de pretransfusietesten met de Type&Screen-methode enkel uit te voeren in 
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LISS/Coombsfase, en niet langer in enzymefase.  Deze methode is vergelijkbaar met de 
vroeger gebruikte traditionele kruisproef die ook enkel in LISS/Coombsfase, en niet in 
enzymefase werd uitgevoerd. 
Voor de identificatie van een antistof igv een positieve Type&Screen of kruisproef wordt de 
enzymefase wel behouden. 

 
3) Opmerking 

In een artikel uit 1998 wordt een casus besproken van een anti-Jka antistof die gemist werd in 
Diamed LISS/Coombs gels (met Diluent-2 als diluens voor de RBC).  Wanneer het staal 
getest werd aan de hand van de buisjestechniek (met Dialiss (Diamed), Acculiss (Organon 
Teknika) en een in-house LISS) of met een andere geltechniek (Ortho Bio Vue, BLISS) was 
het resultaat wel positief. 
Bovendien werd het staal 4+ positief voor anti-Jka in Diamed gels wanneer in-house LISS in 
plaats van Diluent-2 werd gebruikt. 
De auteurs konden vervolgens aantonen dat Diluent-2 calcium cheleert, en de 
complementcascade dus inhibeert (17). 
Enerzijds is dit een voorbeeld van een antistof die ook gemist zou worden door het gebruik 
van plasma voor antistofscreening in Diamed gels. 
Anderzijds betekent dit dat complementafhankelijke antistoffen ook in serum gemist kunnen 
worden, indien Diluent-2 wordt gebruikt. 
In het OLVZ wordt Diluent-2 gebruikt voor antistofscreenings sinds de invoering van de 
geltechniek van Diamed in het labo.  Sindsdien werd het laboratrium van geen enkele 
transfusiereactie op de hoogte gebracht waarvan de oorzaak bij identificatie een anti-Jka bleek 
te zijn. 
Bovendien blijkt, gezien deze informatie, de overstap van serum naar plasma voor 
antistofscreening in Diamed gels met Diluent-2 niet zo’n ingrijpende verandering. 
Verder opzoekingswerk naar het effect van de verschillende soorten LISS-oplossing op de 
resultaten van antistofscreening lijkt echter geboden. 
 
TO DO/ACTIONS 
 
1) Type&Screen wordt voortaan uitgevoerd op 1 plasmastaal. 
2) Indien een traditionele kruisproef moet uitgevoerd worden zijn om praktische redenen 2 

stalen vereist.  Een eerste plasma- of serumstaal kan immers reeds gecentrifugeerd worden 
terwijl de bloedgroepbepaling wordt uitgevoerd op een tweede volbloed ontstold staal. 

3)  De invloed van verschillende LISS-oplossingen moet verder nagegaan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTACHMENTS 
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Attachment 1: Samenvatting van artikels die het gebruik van anti-C in AHG evalueren. 
 

 
 

 
 
 
Attachment 2: Samenvatting van artikels die het gebruik van plasma voor antistofscreening 
evalueren. 
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Attachment 3:  Validatie van het gebruik van plasma voor pretransfusietesten in het OLVZ. 
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De indirecte Coombs van de stalen, equivalent aan het aantal stalen van 1 week werk, werd 
gelijktijdig op serum en plasma uitgevoerd in het labo van het OLVZ. 
 

IC  o p serum en plasma gedurende 1 week
labonr EDTA plasma serum panel identificatie

1 271049 negatief negatief
2 281141 negatief negatief
3 270725 negatief negatief
4 271428 negatief negatief
5 270842 negatief negatief
6 270843  twijfel negatief negatief /
7 271423 negatief negatief
8 270823 negatief negatief
9 271507 negatief negatief
10 271593 negatief negatief
11 272571 negatief negatief
12 251924 negatief negatief
13 272797 negatief negatief
14 273012 negatief negatief
15 272462 negatief negatief
16 272153 negatief negatief
17 273206 negatief negatief
18 272178 negatief negatief
19 274694 negatief twijfel negatief /
20 274221 negatief negatief
21 274751 negatief negatief
22 274794 negatief negatief
23 274855 negatief negatief
24 274418 negatief negatief
25 275144 negatief negatief
26 274444 negatief negatief
27 274580 negatief negatief
28 275374 positief positief positief aspecif enz
29 275376 negatief negatief
30 275372 negatief negatief
31 275375 negatief negatief
32 275405 negatief negatief
33 276185 negatief negatief
34 275929 negatief negatief
35 275892 negatief negatief
36 276297 negatief negatief
37 275577 positief positief positief anti-K, anti-D
38 277138 negatief negatief
39 277556 negatief negatief
40 277686 negatief negatief
41 277604 negatief negatief
42 276941 positief positief positief anti-Cw
43 277104 positief positief positief passief anti-D
44 277105 twijfel negatief negatief /
45 278285 negatief negatief
46 278557 negatief negatief
47 278847 negatief negatief
48 279022 negatief negatief
49 278524 negatief negatief
50 279136 negatief negatief
51 279324 negatief negatief
52 379163 negatief negatief
53 279520 positief negatief positief aspecif enz
54 279588 positief positief positief anti-E
55 279608 positief negatief positief autocontr+
56 280669 positief negatief positief aspecif enz

Totaal pos. o f 
twijfelachtig:

10 6

Terecht pos: 4 4
Vals pos. o f 
aspecifiek:

6 2
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