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CLINICAL BOTTOM LINE 

 

Clinici van alle medische specialismen worden frequent geconfronteerd met 

trombopenie waarvan de oorzak niet altijd gemakkelijk te achterhalen is. Er 

bestaat geen eenvoudige en snelle test om onderscheid te maken tussen 

hypoproductieve trombopenie en die door verhoogde afbraak.  

Sinds de introductie van de Sysmex XE-2100 op UZL Laboratorium 

geneeskunde kan men immature bloedplaatjes (platelet) fractie (IPF), ook bekend 

in de literatuur als “reticulated platelet”,  routinematig bepalen en het resultaat 

onmiddellijk krijgen samen met andere bloedparameters. 

IPF is een parameter van megakaryocytaire activiteit en kan gebruikt worden om 

onderscheid te maken tussen hypoproductieve en hyperdestructieve 

trombopenie. 

Als een predictor van de timing van bloedplaatjesregeneratie kan IPF nuttig zijn 

in de opvolging van een trombopenische patiënt na stamceltransplantatie of na 

chemotherapie.  

Volgens recente studies  kan de IPF beschouwd worden als een merker van 

monosomie 7 en het bepalen ervan kan nuttig zijn voor het vroeg opsporen van 

MDS patiënten met slechte prognose. 

 

 

CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 

 

Trombopenie is een frequente hematologische pathologie die vaak met een 

verhoogd bloedingsrisico is geassocieerd. 

Er zijn verschillende oorzaken van trombopenie: hypoproductieve (aplastische 

anemie, beenmergonderdrukking na chemotherapie…), hyperdestructieve met 

name auto-immuun trombocytopenische purpura (AITP) en trombotische 

trombocytopenische purpura (TTP),  trombopenie door abnormale pooling en 

sequestratie in de milt. 
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Er bestaat geen eenvoudige en betrouwbare test om onderscheid te maken 

tussen hypoproductieve trombopenie ( beenmergfalen of onderdrukking) en die 

door verhoogde afbraak.  

Beenmergonderzoek blijft de gouden standaard om het onderscheid te maken 

tussen hypoproductieve en hyperdestructieve trombopenie, maar het is geen 

eerstelijns onderzoek bij vermoeden van AITP en/of TTP. Dit onderzoek is 

invasief, tijdrovend en onderhevig aan sampling error en subjectieve 

interpretatie. 

Volgens BCSH guidelines (2003) is beenmerg onderzoek geïndiceerd in volgende 

gevallen: 

1) Bij patiënten ouder dan 60 jaar; 

2) Atypische presentatie van AITP 

3) Slechte respons aan conventionele therapie 

Volgens een prospectieve studie van T.Numbenjaron et al.  kan het gemiddeld 

bloedplaatjes volume (MPV) gebruikt worden om hyperdestructieve 

trombopenie te bevestigen. Maar het gebruik ervan is beperkt in de volgende 

omstandigheden: 

     1) aanwezigheid van fragmentocyten die als grote bloedplaatjes kunnen 

gemeten worden; 

     2) gecombineerde hypoproductieve en hyperdestructieve trombopenie; 

     3) trombopenie geassocieerd met sequestratie in de milt; 

     4) congenitale megatrombocytopenie waarbij hypoproductieve trombopenie 

         is geassocieerd met abnormaal grote trombocyten. 

 

     Platelet geassocieerde IgG is onvoldoende specifiek en heeft geen rol in de 

diagnose van niet-gecompliceerde ITP. 

Specifieke antistoffen tegen membraan glycoproteïnen  11b/111a en 1b/1X zijn 

meer specifiek (90%) en kunnen nuttig zijn in de differentiële  diagnose tussen 

immune en niet-immune trombopenie in complexe gevallen, maar hun routine 

gebruik in de diagnose van niet-gecompliceerde   ITP is niet bewezen.          

     Het bepalen van trombopoëtine kan nuttig zijn in de complexe gevallen van 

AITP maar wordt niet  aanbevolen als een deel van routine onderzoek . 

     Andere parameters: o.a  glycocalicine index en bloedplaatjes lifespan  zijn 

meestal voorbehouden voor research en niet geschikt in de klinische praktijk 

omwille van de complexiteit van manipulatie met bloedplaatjes en gebruik van 

radioactiviteit (lifespan). Bovendien zijn in de literatuur vals verhoogde waarden 

van glycocalicin index  gerapporteerd. 

Vandaar dat men op zoek is  naar een eenvoudige en betrouwbare test die een 

snelle beenmergevaluatie toelaat. 

Sinds enkele jaren is de aandacht gevestigd op immature bloedplaatjes als een 

mate van beenmergactiviteit, de immature bloedplaatjes  fractie  (IPF) omvat 

jonge bloedplaatjes die groter zijn dan mature met verhoogde hoeveelheid van 

RNA in het cytoplasma. Ze kunnen beschouwd worden als een analoog van 

reticulocyten.  

De exacte functie van IPF is nog niet gekend. Volgens recente studies zijn 

immature bloedplaatjes metabool en enzymatisch meer actief dan mature. Ze 

hebben een grotere protrombotische potentiaal, te wijten aan een verhoogd 
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cytoplasmatisch tromboxan A2 en de verhoogde surface proteïnen zoals P-

selectine en GP 11a/111b. Volgens recente evidentie kan deze hoge 

hemostatische potentiaal van IPF een onvoldoende respons aan antiaggregantia 

verklaren bij een patiënt met een hoge bloedplaatjes turnover. 

Vroeger werd IPF niet bepaald in de klinische praktijk om twee belangrijke 

redenen: 

1) flowcytometrische methode is duur, tijdrovend, imprecise en belangrijke 

expertise is noodzakelijk; 

2) door gebrek aan standaardisatie wat betreft het type van RNA kleurstof, 

concentratie, incubatietijd en “gating” van immature bloedplaatjes. 

 

Sinds de introductie van Sysmex reeksen (XE-2100/5000 ) en Abbott Sapphire 

kan IPF routinematig bepaald worden en het resultaat is onmiddellijk beschikbaar 

samen met andere bloedparameters. 

Sysmex-2100 is een volledig geautomatiseerde celteller met aangepaste software. 

IPF wordt bepaald door flowcytometrische techniek in reticulocyten/platelet 

kanaal m.b.v nucleïnezuur kleurstoffen. 

Gemerkte immature bloedplaatjes passeren doorheen een semiconductor diode 

laser “beam” en forward scatter (celgrotte) en fluorescentie worden gemeten. 

De fluorescentie houdt verband met de hoeveelheid RNA. Immature 

bloedplaatjes bevatten meer RNA dan mature waardoor ze een hogere  

fluorescentie intensiteit hebben en in scattergram als een populatie kunnen 

gescheiden worden.  Mature bloedplaatjes verschijnen in scattergram als blauwe 

dots en immature - als  groene. 

IPF wordt uitgedrukt  als een ratio van immature bloedplaatjes t.o.v totaal aantal  

bloedplaatjes, hoewel het absoluut aantal  ook gemeten wordt. 

 

 

   

QUESTION(S) 

 

1) Wat is het nut van immature bloedplaatjes fractie (IPF) in de klinische 

praktijk. 

 

 

SEARCH TERMS 

 

1) MeSH Database (PubMed): MeSH term: “immature platelet fraction ” 

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/), 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) 



Kwaliteitssysteem FOR-003E  

Contact: Dienstsecretariaat tel: 016 34 70 19  pagina 4/16 

4) National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS; 

http://www.nccls.org/), International Federation of Clinical Chemistry (IFCC; 

http://www.ifcc.org/ifcc.asp), American Diabetes Association (ADA; 

http://www.diabetes.org/home.jsp), National Diabetes Information Clearinghouse 

(NDIC; http://diabetes.niddk.nih.gov/), Westgard QC (http://www.westgard.com), 

Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA; http://www.cms.hhs.gov/clia/) 

5) UpToDate Online version 12.2 (2004) 
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- Immature platelet fraction measurement: a future guide to platelet transfusion 
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APPRAISAL 

 

Sinds de introductie van de geautomatiseerde  bloedcelteller Sysmex XE-2100 

werden enkele studies uitgevoerd om het nut van IPF te evalueren in de 

differentiële diagnose van trombopenie: hypoproductieve vs hyperdestructieve. 

Studie van C.Briggs et al: 

50 stalen van gezonde vrijwilligers werden op Sysmex XE-2100 geanalyseerd met 

de bedoeling een reference range van IPF te bepalen. Deze wordt gedefinieerd 

als 1,1-6,1%, met een gemiddelde van 3,4%.  

De initiële diagnostische groep bestond uit 22 patiënten met auto-immuun 

trombocytopenische purpura (AITP), 11 patiënten met TTP (beide 

gediagnosticeerd volgens BCSH guidelines), 12 zwangere vrouwen in het derde 

trimester (6 een met normale zwangerschap en 6 met hypertensie) en 13 

patiënten met lage bloedplaatjes na chemotherapie. Alle stalen werden op 

Sysmex XE-2100 geanalyseerd binnen 2-4 uur na staalafname. 

De reproduceerbaarheid van de methode was goed en IPF bleef stabiel 

gedurende 48 uur bij kamertemperatuur (geen significante stijging of daling van 

IPF waarde). 

Er bestaat geen algemeen aanvaarde referentie methode voor het bepalen van 

IPF daarom werden de IPF data’s in deze studie niet vergeleken met de 

flowcytometrische methode. 

Resultaten: 

De patiënten met AITP hadden de hoogste waarden van IPF: 2,3-52,1% 

(bloedplaatjes > 50 x10**9/L)  en 9,2-48,3% (bloedplaatjes < 50 x10**9/L) of 

respectievelijk 73% van AITP patiënten met BP > 50 x10**9/L  en 100% van AITP 

patiënten met BP < 50 x10**9/L hadden IPF boven het referentiegebied. 

De patiënten met TTP hadden ook verhoogde waarden van IPF (11,2-30,9%). 

In complete remissie waren IPF en de absolute waarde van immature 

bloedplaatjes  normaal of licht gestegen in vergelijking met die van gezonde 

mensen. 

Te noteren is dat de absolute waarden van IPF  normaal zijn geworden in  deze 2 

groepen. Dit kan verklaard worden door de lage absolute waarden van 

bloedplaatjes, zelfs als IPF bijna 100% is.  

Er bestaat een omgekeerde relatie tussen het absoluut aantal trombocyten en 

IPF bij mensen met AITP. Persisterende verhoogde IPF geeft een aanhoudende 

immune bloedplaatjesdestructie weer en een complete remissie wordt 

gekenmerkt door een stijging van trombocyten en een daling van IPF. 

Vergelijkbare omgekeerde relatie bestaat ook in gevallen van TTP. 

      Alle patiënten na cytotoxische chemotherapie met verlaagde bloedplaatjes 

waarden hadden het  laagste percentage van IPF (1,1-3,8%), dat in combinatie 

met trombopenie het falen van bloedplaatjesproductie weergeeft. 

      Alle 6 zwangere vrouwen met zwangerschapgeassocieerde hypertensie 

hadden hogere waarden van IPF in vergelijking met die van normale 

zwangerschap: gemiddeld 10,8% (range 7,2-14,6%). IPF was normaal bij 4 

vrouwen met normale zwangerschap of licht gestegen bij 2 patiënten: gemiddeld 

6% (range 3,2-9,7%). Deze resultaten kwamen overeen met andere rapporten en 
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suggereren dat IPF  gebruikt kan worden bij de differentiële diagnose tussen 

normale zwangerschap en die met pre-eclampsie en/of 

zwangerschapgeassocieerde hypertensie.  

 

 
 

       In  een andere studie van Abe et al. hebben de auteurs zowel 129 gezonde 

vrijwilligers als 137 niet-geselecteerde patiënten gevolgd waarvan ITP patiënten 

(n=101), patiënten met aplastische anemie (n=11) en post-chemotherapie 

patiënten (n=25). De reference range van  IPF werd bepaald als 1,0-10,3% met 

een gemiddelde van 3,3%. Alle stalen werden op Sysmex XE-2100 geanalyseerd. 

Simultaan werd MPV op Sysmex XE-2100 gemeten. 

De resultaten van deze studie waren vergelijkbaar met die van Briggs et al.: 

De patiënten met AITP in de acute fase hadden de hoogste waarden van IPF 

(17,4%;1,2-52,2%) en IPF bleef normaal in complete remissie. In geval van 

aplastische anemie was IPF normaal of licht gestegen in vergelijking met IPF van 

gezonde mensen, maar dit verschil was niet significant. 

Uit deze studie is gebleken dat een daling van IPF na cytotoxische chemotherapie  

significant was en de IPF waarde bedroeg 0,6-3,4% met gemiddelde 1,9%. (table 

1) 
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Op  basis van de hoogste sensitiviteit en specificiteit hebben de auteurs 

geconcludeerd  dat 7,7%  de beste cut-off waarde van IPF is voor de diagnose 

van verhoogde trombopoïese. (Figuur 1) 

 

 

 
            Fuguur 1. 

 

De resultaten van deze 2 studies zijn vergelijkbaar met die van een andere studie 

van  Monteagudo et al waarbij de auteurs de flowcytometrische methode (met 

CD61) hebben gebruikt. 

De cut-off waarde van IPF voor de diagnose van trombopenie met verhoogde 

trombopoïetische activiteit werd in deze studie gedefinieerd als 11% : 

sensitiviteit 93%, specificiteit 85%, positieve predictieve waarde 83%, negatieve 

predictieve waarde 95%. 

      Volgens sommigen (o.a T.Numbenjaron et al.) is MPV een goede parameter 

voor de diagnose van verhoogde trombopoïese.  Deze studie toonde dat MPV 

verhoogd was alleen bij ITP patiënten. Uit ROC analyse voor de discriminatie 

tussen verhoogde en normale/verlaagde trombopoïese is gebleken dat IPF betere 

parameter was dan MPV. (Figuur 2) 

 

 

 
       Fuguur 2. 
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Conclusie: 

Uit deze studies kunnen we  besluiten dat  IPF een diagnostische waarde heeft 

om het onderscheid te maken tussen hypoproductieve en hyperdestructieve 

trombopenie. Het bepalen van deze parameter kan een impact hebben op de 

diagnostische aanpak: bvb het vermijden van onnodig beenmergonderzoek in 

geval van verhoogde IPF en typische presentatie van ITP of het sneller uitvoeren 

van beenmergonderzoek in geval van lage IPF  ongeacht de leeftijd. IPF is betere 

parameter dan MPV voor de discriminatie  normale/verlaagde versus verhoogde 

trombopoïese. 

Volgens Monteagudo et a.l kan men IPF gebruiken als initiële screening test  in de 

evaluatie van een patiënt met trombopenie.  

        

         Allogene beenmerg-, perifeer bloed- of meer recente navelstrengbloed 

stamceltransplantatie zijn effectieve behandelingen van verschillende 

hematologische pathologieën. Er zijn ongeveer 2-3 weken nodig voor volledige 

“engraftment” van de getransplanteerde stamcellen. Soms verloopt dit proces 

trager met als gevolg een persisterend  laag aantal trombocyten en een verhoogd 

bloedingsrisico. Zolang het aantal bloedplaatjes laag blijft (< 20 x10**9/l), is een 

regelmatige bloedplaatjestransfusie vereist. 

Inadequate “engraftment” na transplantatie is een belangrijke probleem met hoge 

mortaliteit. Hoewel deze verwikkeling relatief zeldzaam  is na beenmerg- of 

perifeerbloedtransplantatie, verloopt de beenmergregeneratie trager en wordt 

beenmergfalen  frequenter gezien bij patiënten na navelstrengbloed 

transplantatie. 

In geval van uitblijvende regeneratie is een regelmatige monitoring van 

beenmergactiviteit nodig en o.a een  opvolging van bloedplaatjesregeneratie als 

een belangrijk en apart element van het “engraftment” na stamceltransplantatie. 

Beenmergonderzoek wordt soms gebruikt om megakaryocytaire activiteit te 

evalueren, maar dit onderzoek is invasief, tijdrovend en onderhevig aan 

subjectieve interpretatie. 

Immature granulocyten zijn een goede parameter voor beenmergregeneratie 

maar dit kan interfereren met intercurrente infectie of “graft versus host “ 

fenomeen en isdaarom  soms moeilijk te interpreteren.  

Hoewel reticulocyten waarde een goede parameter is, om beenmergregeneratie 

weer te geven, is de duur tot de stijging ervan even lang of langer dan die van 

neutrofile, na chemotherapie. 

Analyse van chimerisme met gebruik van FISH en PCR kan het vroegst de 

beenmergregeneratie aantonen, maar deze methoden zijn duur en niet 

aanbevolen voor routine monitoring. 

Een aantal studies tonen aan dat IPF  nuttig kan zijn in de opvolging van een 

patiënt na stamceltransplantatie met het doel om beenmergregeneratie (o.a 

bloedplaatjes regeneratie ) te evalueren. 
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In een studie van Tokami et al. werden 25 patiënten na allogene 

stamceltransplantatie gevolgd waarvan 6 na perifeer bloed stamceltransplantatie 

(PBSCT), 12 na beenmergtransplantatie (BMT) en 7 na navelstrengbloed 

transplantatie (NBT). 

Stalen van 82 gezonde vrijwilligers en 25 patiënten werden op Sysmex XE-2100 

geanalyseerd binnen 2 uur na stalafname. Normale reference range van IPF 

wordt gedefinieerd als 0,5-5,7%. 

Inductie chemotherapie heeft  geleid tot  snelle onderdrukking van trilineaire 

hemopoïese, trombopenie en daling van IPF < 3% in alle gevolgde patiënten. 

Het “engraftment” van neutrofielen werd bepaald als een absolute neutrofiele 

count > 0,5 x10**9/L  in  drie opeenvolgende analysen op verschillende dagen, 

deze van trombocyten  als een trombocyten count > 30 x10**9/L in afwezigheid 

van bloedplaatjestransfusies gedurende ten minste 7 dagen en deze van 

reticulocyten als een reticulocyten count >30 x10**9/L  in  afwezigheid van 

bloedtransfusies.  

Resultaten: 

Een stijging van IPF > 3% ging de stijging van trombocyten en RBC vooraf: 

gemiddeld 18 dagen vs 22 dagen (P=0,007) en 25 dagen (P=0,02) post -BMT;  

19 dagen vs 32 dagen (P=0,007) en 36 dagen (P=0,009) post -NBT 

respectievelijk. Maar dit was niet evident in de post –PBSCT groep met 

gemiddeld  11 dagen, 12 dagen (P=0,3) en 14 dagen (P=0,2). (table 2) 

De stijging van IPF >3% ging de stijging van trombocyten vooraf in 4 van 6 

PBSCT patiënten (67%), in 10 van 12 BMT patiënten (83%) en in alle 7 van NBT 

patiënten (100%) en suggereerde dat de stijging van IPF >3% als een predictor 

van bloedplaatjesregeneratie  kan beschouwd worden na BMT en NBT. (tabel 2) 

 

 
 

 

Uit deze studie blijkt  echter dat IPF stijging >3% na PBSCT geen predictieve 

waarde heeft. Volgens de auteurs kan dat verklaard worden door de snelle 

bloedplaatjesregeneratie na PBSCT. 

De correlatie tussen IPF stijging en bloedplaatjesregeneratie was maximaal 

wanneer als cut-off waarde van IPF 3,5% werd gekozen. (table 3) 
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Uit deze studie is enerzijds gebleken dat IPF in parallel met IRF steeg en dat de 

predictieve waarde van IPF voor bloedplaatjes en RBC “enfragtment”equivalent 

is met die van IRF na BMT en NBT. Anderzijds, is de predictieve waarde van IPF 

voor neutrofiele “engraftment” gelimiteerd. De auteurs verklaren dit feit door 

een snelle stijging van neutrofielen gerelateerd aan gereduceerde intensiteit van 

chemotherapie in de meerderheid van patiënten.  

      In een andere studie hebben Briggs et al. 25 patiënten gevolgd waarvan 8 na 

autologe- en 7 na allogene PBSCT en 5 patiënten na BMT.  

Alle stalen werden op Sysmex XE-2100 geanalyseerd binnen 2-4 uur na 

stalafname. 

De resultaten van deze studie zijn gelijkaardig aan die van Tokami: 

- De stijging van IPF was gemiddeld op dag 8 post-PBSCT (range 5-11 

dagen) merkbaar met gemiddelde IPF 12,8% (range 7,7-18,9%) en ging 1-2 

dagen aan de bloedplaatjesstijging vooraf; 

- De stijging van IPF in post-BMT groep was  gemiddeld op dag 15 (range 9-

27 dagen) merkbaar en ging 4-5 dagen  aan de bloedplaatjesstijging vooraf. 

 

Volgens Briggs et al. heeft IPF een gelimiteerde waarde in geval van ernstige  

infectie (bvb sepsis) of na multipele bloedplaatjestransfusies. Een 

bloedplaatjestransfusie veroorzaakt  een tijdelijke daling van IPF gedurende de 

volgende 24 uren. Volgens de auteurs is dit niet alleen te wijten aan pure dilutie 

effect, maar ook aan tijdelijke suppressie van trombopoëtine en trombopoïese. 

In septische patiënten zag men  een stijging van IPF  zonder subsequente stijging 

van trombocyten. Mogelijke verklaring is een productie van IL-6 die de 

tpombopoëtine-like activiteit heeft. De auteurs hebben geconcludeerd dat de 

interpretatie van IPF  problematisch kan zijn bij patiënten met ernstige infectie of 

met multipele bloedplaatjestransfusies. 

De resultaten van een andere studie van Michur et al. suggererden dat 

bloedplaatjestransfusies en/of infectie geen invloed hadden op IPF waarde. Dat is 

vergelijkbaar met de resultaten van bovenvermelde studie van Tokami. 

In de literatuur is de informatie over de invloed van bloedplaatjestransfusies 

en/of infectie op IPF dus nog controversieel. 

 

Conclusie:  

IPF kan gebruikt worden als routine parameter bij de evaluatie en monitoring 

van een trombopenische patiënt na stamceltransplantatie, vooral bij patiënten 

met hoog risico van graftfalen: 

1) patiënten die een lagere dosis van CD34(+) hebben gekregen; 

2) patiënten na navelstrengbloed  stamceltransplantatie; 

3) patiënten met een bepaalde graad van HLA incompatibiliteit   
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Uit deze twee studies kunnen we concluderen  dat  IPF een predictor kan zijn 

van de timing  van bloedplaatjesregeneratie na stamceltransplantatie.  

Een stijging van IPF >3% is de vroegste predictor en een stijging van IPF>3,5% is 

de meest betrouwbare predictor van bloedplaatjesregeneratie na 

stamceltransplantatie. 

 Dat kan een impact hebben op het transfusiebeleid en kan zo onnodige   

bloedplaatjestransfusies  vermijden. Volgens Briggs et al. kan men van 

bloedplaatjestransfusie afzien als een stijging van bloedplaatjes gedetecteerd is 

zelfs als het aantal bloedplaatjes < 10 x10**9/L tenzij de patiënt complicaties 

heeft. Op deze manier kan men het risico van infecties verminderen en kostbare 

resource sparen. 

 

Recent  zijn er enkele studies uitgevoerd die de aandacht gevestigd hebben op 

de betekenis van IPF stijging in MDS patiënten. 

In een studie van Sugimori et al. hebben de auteurs 241 mensen gevolgd waarvan 

80 gezonde mannen, 90 gezonde vrouwen, 51 patiënten met MDS en 20 

patiënten met AITP.  

IPF werd op Sysmex XE-2100 bepaald. Op de dag van bloedafname werden 

beenmergonderzoek, moleculair onderzoek (FISH) en genetisch onderzoek 

uitgevoerd. 

Resultaten: 

De gemiddelde IPF bij gezonde mensen was 2,07+-1,06% terwijl in  2 andere 

groepen IBF  aanzienlijk hoger was: 8,8+-8,09% in MDS groep en 18,1+-11,5% in 

AITP groep (P <0,01). 

IPF was normaal bij 19 van 51 MDS patiënten en 16 MDS patiënten hadden een 

IPF >10% waarvan 12 patiënten met bloedplaatjes >50 x10**9/L.  

      De relatie tussen IPF en aantal bloedplaatjes werd bepaald voor gezonde 

mensen, ITP patiënten en MDS patiënten. Er was een omgekeerde relatie gesteld 

tussen IPF en aantal bloedplaatjes bij gezonde mensen en AITP patiënten, maar 

dat was niet aantoonbaar in MDS patiënten en sommige MDS patiënten hadden 

hoge IPF  ondanks normale waarden van trombocyten. (Figuur 3) 
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       Figuur 3. 

 

      Chromosomale en morfologische afwijkingen werden vergeleken tussen 12 

MDS patiënten met bloedplaatjes > 50 x10**9/L en IPF > 10% (“hoge IPF 

patiënten”) en 39 MDS patiënten die niet aan deze criteria voldeden (controle 

groep). 

Chromosomale afwijkingen werden gedetecteerd bij alle 12 MDS patiënten met 

hoge IPF. Voornamelijk 5 patiënten hadden monosomie 7 en een patiënt had een 

complex van afwijkingen van chromosoom 7, andere patiënten hadden een 

complex van abnormaliteiten met inbegrip van 5q deletie. Chromosomale 

afwijkingen werden gedetecteerd enkel bij 7 van 39 patiënten van de controle 

groep waarvan geen enkele patiënt afwijkingen van chromosoom 7 had. 

Morfologisch onderzoek van perifeer bloed en beenmerg toonde een 

pleiomorfisme van bloedplaatjes in 6 van 12 (50%) MDS patiënten en de 

aanwezigheid van  micromegakaryocyten  in 10 van 12 (83%) MDS patiënten met 

hoge IPF wat een prominente dysmegakaryopoïese  suggereerde. Deze tekens 

van dysmegakaryopoïese werden enkel bij 10% van de patiënten van de controle 

groep gevonden. 

Een opmerking van de auteurs is de correlatie tussen IPF evolutie bij MDS 

patiënten en de prognose. Ze hebben de evolutie van IPF geobserveerd bij 2 

patiënten met refractaire anemie. 

Een patiënt heeft de graduele stijging van IPF gehad samen met de novo 

ontwikkeling van monosomie 7  en verdere evolutie naar AML (patiënt A). Bij de 

andere patiënt, met goede respons aan behandeling (menatetrenolone en 

metenalone), hebben de auteurs een graduele daling van IPF (van 29,0 tot 9,0%) 

geobserveerd in associatie met reductie van monosomie 7 clone van 62,0 tot 

9,2% (patiënt B). 
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Conclusie: 

Een aberrante stijging van IPF bij MDS patiënten is een merker van 

chromosomale abnormaliteiten met slechtere prognose. Een stijging van IPF kan 

beschouwd worden als een teken van monosomie 7 ontwikkeling. 

Volgens de auteurs kan het bepalen van IPF nuttig zijn voor het vroeg opsporen 

van MDS patiënten met slechte prognose. 

 

Samenvatting. 

• Het bepalen van IPF op Sysmex XE-2100 is een snelle, eenvoudige  en 

goedkope test, het resultaat is onmiddellijk beschikbaar samen met andere 

bloedparameters 

• IPF is bijzonder nuttig in de diagnose van hyperdestructieve trombopenie : 

ITP en TTP 

• IPF is een predictor  van de timing van bloedplaatjesregeneratie in de 

opvolging van een patiënt na stamceltransplantatie, vooral bij patiënten 

met hoog risico van graftfalen 

• IPF kan nuttig zijn voor het vroeg opsporen van MDS patiënten met 

slechte prognose (o.a monosomie 7). 
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COMMENTS 
 

Volgens een recente studie van A. Osei-Bimpong et al. is IPF onstabiel bij 

kamertemperatuur en ondergaat IPF degradatie binnen 24 uur. De auteurs 

hebben een stijging van IPF gerapporteerd 4 uur na bloedafname maar dit 

verschil was niet significant (P= 0,25). Een significante stijging van IPF (P< 0,0001)  

werd  gedetecteerd 12 uur na bloedafname en na 24 uur lag de gemiddelde 

waarde van IPF boven de hoogste limiet van de normale range. Volgens de 

auteurs is deze stijging te wijten aan een desintegratie van leucocyten waardoor 

RNA vrijkomt. Dat leidt tot valse stijging van fluorescentie signaal en tot 

overschatting van IPF. De auteurs hebben geconcludeerd dat de bepaling van IPF 

op vers bloed ( binnen 4 uur na bloedafname) moet uitgevoerd worden. 

 
 

TO DO/ACTIONS 
 

1) Het bepalen van deze parameter is bijzonder nuttig bij het vermoeden van 

hyperdestructieve trombopenie (IPT en TTP). Op de vraag van de clinicus 

bepalen en rapporteren? 

2) Als initiële screening test gebruiken bij elke patiënt met trombopenie? 

3) Rapporteren als bijkomende parameter ter opvolging van “engraftment” na 

stamceltransplantatie? 

4) Bij het implementeren van de test: 

- referentie waarden opstellen 

- cut-off waarde van verhoogde trombopoëse bepalen 

 

 

 

  
 

 

 

 


