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HIT: definitie

• HIT I 

- lichte daling van bloedplatjes (20-30%) in eerste 2 dagen  met 
snelle normalisatie 

- 33% van patiënten behandeld met therapeutische

dosis van heparine 

- frequent na cardio-vasculaire heelkunde (tot 50%)

- geen klinisch belang

• HIT II

- immuun-gemedieerde stoornis door de vorming van

antistoffen tegen het  heparine- PF4 complex

(plaatjesfactor 4)



HIT II: kenmerken

• Daling van bloedplaatjes ≥ 50%

• Timing: op de dag 5-14 na het starten van heparine
- vroege onset (binnen 24 uur) bij de behandeling met heparine 
in voorafgaande 3 maanden
- late onset (na het stoppen): zeer zeldzaam

• Trombose: DVT, cerebrale sinussen, arteriële, CVA, MI…

• Andere mogelijke complicaties: 
- huidnecrose op injectieplaats
- acute reacties na heparine bolus (binnen 30 min): anafylaxis, 
koorts, rillingen, flushing, transiënte amnesie



HIT: definitie

• Incidentie: 0,1% (LMWH) tot 5% (UFH) bij de behandeling > 5 
dagen

• Ongefractioneerde heparine >> LMWG >>> andere
- Pentosaan polysulfaat (Elmiron®)

- chondroitine sulfaat 
- Fondaparinux®
- PI 88 ( anti-angiogene medicatie)

• Chirurgische patiënten > medische patiënten

• Vrouw > Man

• Toedieningsweg en dosis hebben geen belang
- na bolus heparine (250 U/ml)
- heparine-geïmpregneerde catheters



HIT: pathogenese
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HIT: immunologie

• IgG’s zijn functionele antistoffen, geassocieerd met verhoogd 
risico op HIT en trombose

• IgM en IgA zijn klinisch onbelangrijk

- frequent getroffen na cardio-vasculaire heelkunde (50-73%)

• Immunologie is niet typisch voor primaire of secundaire 
immuunrespons:

- snelle stijging van IgG’s zonder typische seroconversie pleit 
voor secundaire immuunrespons

- snelle daling van IgG’s 50-80 dagen na het stoppen van 
heparine  pleit ertegen

• Een klein subset van patiënten: antistoffen tegen 

IL-8 en NAP-2 (en niet tegen heparine-PF4 complex)



HIT: diagnose

• Moeilijke diagnose  
- comorbiditeit en andere mogelijke oorzaken: sepsis, TTP, DIC, 
beenmergonderdrukking…
- medicatie

• Potentieel levensbedreigend  snelle diagnose is essentieel
• Op basis van gegronde klinische verdenking

- evaluatie van probabiliteit van HIT op basis van het 
Warkentin pretest scoring systeem ( 4 T ’s score)

• Ondersteunende rol van labotesten
- geen eenvoudige en 100% betrouwbare test

• Overdiagnose is ook te vermijden
- directe trombine inhibitoren zijn duurder 
- behoorlijk bloedingsrisico (0,8-1,25% per behandeling)
- geen antidotum



Warkentin (4T’s) scoring systeem



4T score en pretest probabiliteit

Score 0-3

Lage probabiliteit

HIT< 5%

Score 4-5

Intermediaire probabiliteit

HIT 10-30%

Score 6-8

Hoge probabiliteit

HIT tot > 80%



Vragen

1. Welke diagnostische mogelijkheden en guidelines 
bestaan er om de diagnose van HIT te stellen en 
wat is hun plaats, voor- en nadelen?

2. Kunnen we de functionele aggregatietest op 
Multiplate® aggregometer implementeren om de 
diagnose te ondersteunen of uit te sluiten?



Laboratorium testen

I. Immunologische testen: meting van 
antistoffen in het serum van de patiënt

II. Functionele testen: meting van het 
vermogen van de antistoffen in het serum 
van de patiënt om de bloedplaatjes van 
gezonde mensen te activeren



Laboratorium testen
I. Immunologische testen

1. ELISA

2. Partikel gel immunoassay

3. Andere ( research setting):

- fluid-fase EIA

- ATP-release chemiluminiscence assay…

II. Functionele testen

1. Serotonine release assay ( SRA)

2. Heparin-induced platelet activation assay (HIPA)

III.  Flowcytometrie



Immunologische testen
ELISA

• De meest gebruikte immunoassays

• Hoge sensitiviteit: 91% tot 100%

• NPV > 95% negatieve test is sterk suggestief voor de 
afwezigheid van HIT

• Grote nadeel: relatief lage specificiteit - 74-86% met NPV 50-
93%

• Mogelijk vals positieve resultaten: antifosfolipiden antistoffen

SLE, pseudotrombopenie

• Negatieve ELISA bij IL-8 en NAP-2 antistoffen

- recent: Zymutest® HIA, BioMed (detecteert IL-8 en NAP-2)

• Andere nadelen:

- relatief arbeidsintensief, TAT 2-3 uren, in batch ( wekelijks)

- niet kosteneffectief voor individuele patiënt



Immunologische testen

Hoe specificiteit van ELISA te verbeteren ?
1) IgG- specifieke ELISA gebruiken

- studie Morel-Kopp et al.: specificiteit van IgG specifieke 
ELISA’s is hoger (85-93%)

- Warkentin et al.: specificiteit 89-99% met concomitante 
lichte daling van de sensitiviteit

2) Hoge dosis heparine confirmatietest: inhibitie van positieve

test ≥ 50% in de aanwezigheid van heparine exces (100 U/ml)

Indien pos: antistoffen tegen PF4, maar niet tegen heparine-

PF4 complex

3) Gebruik van monoklonale antistoffen die FcyIIA receptoren 
van bloedplaatjes blokkeren     



ELISA: optische dichtheid

• HIT antistoffen

- gemiddelde OD 2,9 (range 0,6-3,8)

- OD >1,0 bij 91%

• Niet-functionele antistoffen

- gemiddelde OD 0,924 ( range 0,42-

3,14)

- OD >1,0 bij 47%

Prospective evaluation of PF4/heparin immunoassays for the 
diagnosis of  heparin- induced thrombocytopenia

T. Bakchoul, A. Giptner  J Thomb Haemost. 2009; 7: 1260-5



Immunologische antigeentesten

Partikel gel immunoassay (ID-H/PF4 PaDIA, DiaMed)

• Gebaseerd op de agglutinatietechniek

• Hoge sensitiviteit: ≥ 94%  ( iets lager dan bij ELISA)

• Specificiteit - 87.8%, PPV -37.5%

• In combinatie met 4T score is de post-test probabiliteit bij 
positieve PaGIA:

- 58.2% ( intermediaire score), 98% ( hoge score)

- negatieve test + lage score HIT is uitgesloten (NPV=100%)

• Voordeel t.o.v ELISA:

- snel  ( 15 min)

- gemakkelijk in uitvoering

- solitaire uitvoering ( geen standaard curve nodig)

- goedkoper



Immunologische testen

OD 

cut-off

Sensitiviteit 

(%)

Specificiteit

(% )

NPV

(%)

PPV

(%)

IgG- ELISA 1,0 91.4 94.8 99.3 57.1

IgG- ELISA 0,65 97.1 92.4 99.7 49.2

IgG- ELISA 0,4 100 89 100 40.6

Poly-ELISA 0,4 100 80.8 100 28

PaGIA 94.2 87.8 99.5 36.6

T.Bakchoul et al. Prospectieve evaluation of PF4/heparin immunoassays for the

diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia

Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2009; 7: 1260-1265



Immunologische antigeentesten

Recente publicatie (2010) van Legnani et al.: evaluatie van 2

nieuwe immunoassays*:

HemosIL AcuStar HIT-IgG (IgG specifiek)

HemosIL AcuStar HIT-Ab ( polyspecifiek)

• Chemiluminiscence assay

• Volledig geautomatiseerde

• Snelle (30 min)

• Semi- kwantitatieve (U/ml)

• Solitaire uitvoering

• Vergelijkbare performance met commerciële ELISA’s

- sensitiviteit: 100%, specificiteit: 81-96%

* Evaluation of a new automated panel of assays for the detection of anti-PF4/heparinantibodies in patients

suspected of having heparin-induced thrombocytopenia

Legnani C, Cini M Thromb Haemost. 2010 Aug 2; 104(2); 402-9



Immunologische antigeentesten

Samenvatting

• Zeer sensitief met hoge NPV

• Lage specificiteit altijd interpreteren in het licht van de 
klinische context

! Overdiagnose tot 100% volgens studie Lo et al.

• Goede correlatie van OD  met probabiliteit van HIT

- OD 0,4-1,0 HIT < 5%

- OD= 1,4    HIT ≥ 50%

- OD > 2,0   HIT ≈ 90%

• Niet geschikt als screeningstesten bij de patiënten na cardio-
vasculaire heelkunde zonder klinische symptomen en bij lage 
score



Serotonine release assay (SRA)

• Meet inductie van secretiereactie door HIT antistoffen

• Bloedplaatjes worden opgeladen met serotonine gelabeld met

radioactieve  koolstof-14

• Secretie van radioactieve serotonine na incubatie met het serum 
van HIT patiënt radioactiviteit wordt gemeten

• Sensitiviteit - 88-100%, specificiteit - tot 100%

• Gouden standaard in de confirmatie van HIT

Nadelen

 Tijdrovend

 Technisch ingewikkeld

 Gebruik van radioactiviteit

 Goed opgeleid personeel 

 Enkel in referentielabo (niet in België)

Functionele testen



Functionele testen
Heparin-induced platelet activation  assay (HIPA)

• Meet de aggregatie van donorbloedplaatjes door de aanwezige

in het plasma of serum  van de patiënt antistoffen

• Plaatjesrijk plasma (gewassen bloedplaatjes) van donor + serum 
(plasma) van patiënt + heparine (0,1-1,0 U/ml)

• Positieve test: aggregatie bij 0,1-1,0 U/ml van heparine en

onderdrukking van aggregatie (≥  50%) bij 100 U/ml van heparine

• Modificaties van HIPA: 

- op een lichttransmissie aggregometer

- in microtiterplaat

- recent op Multiplate® aggregometer ( met volbloed van donor)



Platelet aggregatietesten

Nadelen

• Gebrek aan standardisatie

• Technische complexiteit

• Variabele respons van donor

bloedplaatjes ( hetero- of

homozygoot voor FcyRII Arg receptor)

• Mogelijk spontane aggregatie van 
donorbloedplaatjes ( door residuele

trombine in het serum van patiënt?)

• Vals negatieve: anti-aggregantia, 
IIb/IIIA antagonisten 

• Vals positieve: kruisreactie  van 
alloantistoffen van patiënt met BP van 
donor





Iceberg model van HIT

HIT with

or without

thrombosis

Subclinical seroconversion

No antibody detected

Washed

Platelet

Activation
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are detected)



Diagnose en aanpak

American College of Chest Physicians (ACCP)

Evidence- Based Clinical Practice Guidelines 

(8 edition)*:

For the patients who are receiving heparin or have received 
heparin within the previous 2 weeks, we recommended 
investigating for a diagnosis of HIT if the platelet count falls by ≥ 
50 %, and/or a thrombotic event occurs, between days 5 and 14 
(inclusive) following initiation of heparin, even if  the patient is no 
longer receiving heparin therapy when thrombosis or 
thrombocytopenia has occurred

*Treatment and prevention of heparin-induced thrombocytopenia

T. Warkentin, A. Greinacher Chest 2008; 133; 340S-380S



Diagnose en aanpak



Diagnose en aanpak

• Klinische probabiliteit bepalen: 4 T score!

• IgG specifieke ELISA bij hoge en intermediaire score

• ELISA bij lage score?

- niet aanbevolen ( ACCP en meerderheid van artikels): NPV van  
lage score is 100%

- studie van M-C. Morel-Kopp et al.: 4 % van patiënten met 

lage score hadden een positieve aggregatietest

- andere reden: inaccurate gebruik van score en subjectiviteit

• Confirmatie  door een functionele test

- positieve ELISA, tenzij hoge score

- discordant met de score resultaat (bvb hoge score en

negatieve ELISA)



Diagnose en aanpak

• Overschakelen naar alternatieve behandeling bij hoge of 
intermediaire score is strikt aanbevolen (niet afwachten van 
ELISA resultaat):

- directe trombine inhibitoren: Lepirudin, Argatroban, 

Bivalirudin) 

- of indirecte Xa inhibitoren: Danaparoid, Fondaparinux?

• Heparine verderzetten bij lage score

• HIT uitgesloten: heparine herstarten



Diagnostische algoritme         

American College of Chest Physicians (ACCP)

Evidence- Based Clinical Practice Guidelines  
(2008)



Huidige situatie in O.L.V Aalst
• Bij de aanvraag van HIT:

1) Pre-test probabiliteit: 4 T score

2) PaGIA ( DiaMed) bij intermediaire/ hoge score

- bij lage score bij nadrukkelijke vraag van de arts

3) Alle positieve en discordante resultaten - “confirmatie” door IgG

specifieke ELISA (GTI Diagnostics) in UZ Leuven

Reden om een functionele test te implementeren:

• Huidige internationale consensus: combinatie van ELISA en functionele

( confirmatie test)

• Ideale confirmatie test - binnen 24 uur uitvoeren

- ELISA: wekelijks in batch vertraging in diagnose tot 7 dagen

• ELISA en PaGIA hebben vergelijkbare SP en ST

• Recent: enkele studies over snelle aggregatietest op Multiplate® 
aggregometer met volbloed  van de donor



Multiplate® aggregometer
Principe: multipel electrode 
aggregometrie

5 testkanalen

5 testkamers met 2 paar electroden

( impedance sensors)



Multipel electrode aggregometrie
Elalamy et al. J Thromb Haemost 2009; 7; 1932-4



Multipel electrode aggregometrie
Elalamy et al. J Thromb Haemost 2009; 7; 1932-4

 Methode

• Evaluatie van 45 patiënten verdacht voor HIT met:

• ELISA

- Serotonine release assay (SRA)

- Plaatjesaggregatietest ( PAT) op lichttransmissie aggregometer

- Multipel electrode aggregometrie op Multiplate®

• Groep A (n=15): SRA+ en PAT+

Groep B (n=15): SRA+ en PAT-

Groep C (n=15): SRA- en PAT-



Multipel electrode aggregometrie
Elalamy et al. J Thromb Haemost 2009; 7; 1932-4

 Protocol van MEA:

• 340µL van donor volbloed+ 200µL patiënt citraat plasma + 

UFH 1U/ml meten van aggregatie 15 min

• Herhaling van de test met 100 U/ml heparine en zonder 
heparine ( met fysiologisch zout)

• In duplo met volbloed van 2 donoren

• MEA respons uitgedrukt in AUC (area under the curve)

• Positieve MEA:

1) Stijging van AUC ≥ 25% t.o.v baseline ( op serum van 10 
patiënten behandeld met heparine en niet verdacht voor HIT)

2) Onderdrukking van aggregatie > 50% met 100 U/ml heparine

3) Geen spontane aggregatie in fysiologisch zout



Multipel electrode aggregometrie
Elalamy et al. J Thromb Haemost 2009; 7; 1932-4



Multipel electrode aggregometrie
Elalamy et al. J Thromb Haemost 2009; 7; 1932-4

Resultaten

• Vergelijkbare sensitiviteit van MEA en conventionele 

plaatjesaggregatie test (PAT)

• Bij de discordantie tussen SRA en PAT: MEA was concordant met 
PAT

• Geen invloed van gebruikte anticoagulantia (citraat of hirudine) 

op de resultaten van MEA

Limieten van de studie

• Donor selectie?

• Geen positieve controle

• Wat is de specificiteit en de sensitiviteit van MEA ? 

( in vergelijking met SRA)



Multipel electrode aggregometrie
M-C. Morel- Kopp et al. Thrombosis Reseach 2010; 125: 234-39



Multipel electrode aggregometrie
M-C. Morel- Kopp et al. Thrombosis Reseach 2010; 125: 234-39

 Methode

• Evaluatie van 20 stalen (15 patiënten) met positieve IgG
specifieke ELISA (Zymutest® HIA, DiaMed)

- Serotonine release assay (SRA)

- Lichttransmissie aggregometrie (LTA) met plaatjesrijk plasma

- Whole blood impedance (WBI) op Multiplate® (= multipel

electrode aggregometrie)

 Protocol MEA

• “High responder” donor (homozygoot voor FcyRII receptor), 
zelfde donor voor LTA en WBI

• 300 µL donor hirudine volbloed+150 µL patiënt plaatjesrijk 
citraatplasma+ 0,5 U/ml heparine

• Aggregatietijd 20 min

• Positieve controle (voor alle functionele assays)



Multipel electrode aggregometrie
M-C. Morel- Kopp et al. Thrombosis Reseach 2010; 125: 234-39

A. Positieve aggregatie test op lichttransmissie aggregometer

B. Positieve aggregatie test op Multiplate® aggregometer



Multipel electrode aggregometrie
M-C. Morel- Kopp et al. Thrombosis Reseach 2010; 125: 234-39



Multipel electrode aggregometrie
M-C. Morel- Kopp et al. Thrombosis Reseach 2010; 125: 234-39

Resultaten:

• Alle SRA en LTA positieve stalen – positief op Multiplate®

• Vergelijkbare of hogere sensitiviteit van MEA ( tov SRA en LTA)

• Hogere sensitiviteit van MEA uitgevoerd op hirudine bloed dan op

citraat

Opmerkingen

• Belang van donorselectie

- herhaling van enkele pos testen met bloed van “low

responder”  donor: 1 staal neg op LTA en zwak pos op MEA

• Falen van inhibitie met 100 U/ml heparine bij 1 patiënt (zowel

op SRA als op MEA)



Multipel electrode aggregometrie
O.L.V Aalst

 Methode

• Evaluatie 17 patiënten verdacht voor HIT ( januari-april 2011)

• Op het serum van alle patiënten:

1) sneltest PaGIA (DiaMed)

2) aggregatietest op Multiplate® 

- hirudine volbloed  van gezonde donor ( klinisch bioloog of

assistent) afgenomen meestal zonder tourniquet

- Bloedgroep O of compatibel

- Aantal bloedplaatjes > 200 000

- 2 donoren getest met ADP en collageen

3) 14 stalen zijn getest met ELISA (GTI Diagnostics) in UZ 
Leuven  



Multiplate protocol 
F. Mullier et al. Multiplate User Meeting Congress 2010

Kanaal 1 

 

Heparine 

1 U/ml 

Kanaal 2 

 

Heparine 

10 U/ml 

Kanaal 3 

 

Heparine  

385 U/ml 

Kanaal 4 

Negatieve 

controle 

(Heparine1U/ml) 

Kanaal 5 

Blanco test 

(zonder 

heparine) 

300 µL  

0,9% NaCl 

300 µL 

 0,9% NaCl 

300 µL  

0,9% NaCl 

300 µL  

0,9% NaCl 

300 µL  

0,9% NaCl 

150 µL 

donorbloed 

150 µL 

donorbloed 

150 µL 

donorbloed 

150 µL 

donorbloed 

150 µL 

donorbloed 

150 µL serum 

patiënt 

150 µL serum 

patiënt 

150 µL serum 

patiënt 

150 µL serum 

donor ( of pool 

serum) 

  

150 µL serum 

patiënt 

                                                                 Incubatietijd 180 sec 

50 µL heparine 

1U/ml (finale 

concentratie) 

50 µL heparine 

10 U/ml (finale 

concentratie) 

50 µL heparine 

385 U/ml (finale 

concentratie) 

50 µL heparine 

1U/ml (finale 

concentratie) 

50 µL 0,9% NaCl 

                                                                 Incubatietijd 30 min 

 

Opmerking: eerste 13 stalen zijn getest op 20 min, 5 bevroren stalen zijn hertest op 30 min



Positieve MEA op Multiplate®



Negatieve MEA op Multiplate®



MEA: resultaten

Aantal 

Positieve

testen

Lage score

N=6

(35%)

Intermediaire

N=7

(41%)

Hoge score

N=2

(11.7%)

Onbepaald

N=2

(11.7%)

PaGIA

(DiaMed)
9 2 3 2 2

ELISA

(GTI 
Diagnostics)

6 1

OD 0.5

3

OD 0.71-2.93

1

OD 2.67

1

OD 0.48

MEA op

Multiplate®
3 (?) Aggregatie

test

negatief

2 aggregatie

testen positief?

AUC 114-121

AUC 142-187

Aggregatie

positief?

AUC 153-86

Aggregatie

test

negatief



MEA: resultaten
Immunologisch negatieve en discordante (PaGIA + en ELISA -)

stalen (n=11):

• Zwakke aggregatie (AUC: 0-36) negatief

• Spontane aggregatie van bloedplaatjes bij 9(!) stalen

- AUC: tot 91 (20 min) en tot 127 (30 min)  

- door residuele trombine in het serum?

- donorafhankelijk?

• Andere studies:

- M-C Morel-Kopp et al.: AUC van alle negatieve was 0 (vreemd!)

- Elalamy et al.: AUC van negatieve stalen 0-48 



MEA: resultaten
ELISA en PaGIA positieve stalen (n=6):

• 3 stalen:
- zwak+ ELISA (OD 0.48-0.5-1.7 )
- negatieve of zwakke aggregatie  ( AUC 21- 48) negatief

• 3 stalen: 
- OD 0.71-2.67-2.93 
- sterkere aggregatie ( AUC 86-187) positief?

• Spontane aggregatie bij 3 stalen
• Andere studies:

- M-C Morel-Kopp et al.: AUC 96-406 voor positieve stalen
- Elalamy et al.: 522-1585 (AUC x min)

• Beperkingen:
- geen positieve controle
- geen vergelijking van aggregatie op Multiplate met SRA of
conventionele bloedplaatjes aggregatietest



MEA: resultaten
Andere opmerkingen:

• Sterkere aggregatie op 30 min dan op 20 min

• Meestal sterkere aggregatie met 10 U/ml heparine dan met 
1U/ml

• Aggregatie is donorafhankelijk

- 1 staal is in duplo getest met het bloed van 2 donoren

- resultaat: sterkere aggregatie met een donor ( AUC 36 vs 92)

en spontane aggregatie van bloedplaatjes van zelfde donor

(AUC tot 76) 



MEA: voordelen

• Snelle test (20-30 min)

• Gemakkelijk in uitvoering

• Geen speciale staalvoorbereiding

• Alternatieve confirmatie test in routine labo



MEA: nadelen
• Gebrek aan standardisatie

• Aggregatie is donorafhankelijk

• Een donor moet geprikt worden

• Frequent spontane (aspecifieke aggregatie) van 
donorbloedplaatjes

• Invloed van anti-aggregantia



MEA: specifieke vragen
• Hoe een donor selecteren?

- testen met bloedplaatjes agonisten? (ADP,  collageen…)

• Protocol van MEA

- op hirudine of citraat donorbloed?

- op plasma of serum van patiënt?

- minder verdunnen? bvb 150 µL van NaCl ipv 300 µL?

- is 20-30 min van aggregatie voldoende?

• Hoe een cut-off bepalen?

- Elalamy et al.: stijging van AUC ≥ 25% tov baseline 
(bepaald  op negatieve serum (SRA) van 10 patiënten 
behandeld met heparine en niet verdacht voor HIT)

- M-C Morel-Kopp et al.: niet vermeld

• Hoe spontane aggregatie te vermijden?



Conclusie

• Snelle en gemakkelijk uit te voeren functionele test,  kan in een 
routine-labo uitgevoerd worden

• Multicentrische standardisatie van de test is nodig

• Prospectieve studies:

- specificiteit van MEA?

- nut van gecombineerde gebruik van MEA en

immunoassay te bewijzen in de diagnose van HIT



To do’s

1) Afspraak met F. Mullier et al. (Mont- Godinne) eind juni om de
resultaten van hun studie te bespreken:
- wat is de correlatie van MEA met SRA  en LTA?
- wat is de cut-off van MEA?

2) Uittesten van aangepaste testprotocols o.a. minder verdunning 
van de donorplaatjes en andere testtijden

3) Baseline AUC bepalen op minstens 20 negatieve stalen van de
patiënten behandeld met heparine. 

4) De firma Nodia gaat de resultaten bundelen van verschillende
gebruikers, zodat richtwaarden kunnen worden opgesteld

5) Vragen aan labo van UZL de OD waarden van ELISA te 
rapporteren

6) Overwegen om probabiliteit score bij resultaten van ELISA te
rapporteren aan de clinicus.


