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Inventariserend laboratoriumonderzoek 

  Verwachting bij ITP Valkuil 

Trombocyten aantal < 100 x 109/L Antistollingsmiddel kan 

pseudotrombocytopenie geven 

Celtelling overage lijnen Geen afwijkingen   

Leukocyten differentiatie normaal Na infectie kan linksverschuiving van 
differentiatie optreden 

Overige inventariserend onderzoek bij eerste bloedonderzoek 

Glycoproteine specifieke autoantistof test positief   

Trombopoietine (Tpo) Normaal tot licht verhoogd (zie onder)   

Door het, in de loop van tientallen jaren, toenemen van de sensitiviteit van trombocyten auto-

antistof detectie methoden is bekend geworden dat bij het merendeel van de patiënten met 
Immuun Trombocytopenie (ITP), auto-antistoffen tegen trombocyten onderliggend zijn aan het 

ziekte beeld. 

Bij voorkeur wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van antistoffen op de trombocyten 
(directe antistof test) van de patiënt omdat het aantonen van autoantistoffen in het plasma 
(indirecte antistof test) minder sensitief is. Voor jonge kinderen met een diepe trombocytopenie is 

een directe antistof test vaak niet mogelijk en wordt vooraf telefonisch overleg aanbevolen. 

Een trombocyten auto-antistof onderzoek, aangevraagd ter ondersteuning van de diagnose ITP kan 
de volgende tests omvatten. 

• een directe trombocyten immunofluorescentietest (directe PIFT, waarbij bepaald wordt of antistoffen 
van IgG of IgM klasse aan de trombocyten gebonden zijn) 

• indirecte trombocyten immunofluorescentietest (indirecte PIFT) uitgevoerd met een eluaat van de 
patiënten trombocyten; dit analyseert of er trombocyten autoantistoffen aantoonbaar zijn. 

• een indirecte PIFT met serum van de patiënt, dit analyseert of er in het plasma van de patiënt 
circulerende trombocyten antistoffen aanwezig zijn. 

• Een directe Monoclonal Antibody Immobilization of Platelet Antigens (directe MAIPA), analyseert of 
er antistoffen gebonden zijn aan structuren van trombocyten waartegen autoantistoffen gericht 
kunnen zijn. 

• Een indirecte MAIPA met serum van de patiënt. In het plasma van de patiënt circulerende 
trombocyten antistoffen kunnen op deze wijze worden aangetoond. 

  
  



Trombocyten immunofluorescentietesten 

  

  

Uitleg van de test 

Directe plaatjes immunofluorescentietest (PIFT): de trombocyten van de patiënt met daaraan 

eventueel gebonden autoantistoffen worden geincubeerd met een fluorescent reagens (anti-
humaanglobuline). Op de patiënten trombocyten worden eventueel gebonden autoantistoffen 
zichtbaar gemaakt met behulp van een fluorescentie gelabelde anti Ig-totaal, anti-IgG en anti-IgM 
conjugaten. Aflezen kan onder de microscoop of in de flowcytometer (FACS). 

Indirecte plaatjes immunofluorescentietest (indirecte PIFT): donor trombocyten worden eerst 
geincubeerd met het serum van de patient, dan gewassen en geanalyseerd met fluorescent 

reagens (anti-humaanglobuline) of antistoffen gebonden zijn. 

De PIFT heeft ongeveer 70% sensitiviteit maar (belangrijk) een lage specificiteit. De lage 
specificiteit komt met name omdat random antistoffen (o.a. immuuncomplexen) ook met hun Fc 
staart aan de IgG-Fc receptor type FcγRIIa op de trombocyt kunnen binden en een fout-positieve 
uitslag kunnen geven. Met behulp van een zure wassing kunnen autoantistoffen van de 
patiëntentrombocyten verwijderd en verzameld worden. Na neutralisatie dient dit ‘eluaat’ getest 

worden met donortrombocyten waarvan de IgG-Fc receptor type FcγRIIa onwerkzaam gemaakt is 

door fixatie; alleen als er antistoffen in het eluaat in deze test aangetoond worden is een positief 
signaal van de directe PIFT als indicatie voor de aanwezigheid van gebonden autoantistoffen te 
beschouwen. 

Valkuil 

Door aspecifieke antistofbinding (b.v. binding van immuuncomplexen aan FcγRII) aan de 

trombocyten is deze test minder specifiek De sensitiviteit is ongeveer 70%. 

Voor het verrichten van een directe PIFT is er wel een minimum aantal patiënten trombocyten 
nodig. Bij een trombocyten aantal < 20 x 109/L is, voor bloedafname, telefonisch overleg 
aangeraden. 

Monoclonal Antibody Immobilization of Platelet Antigens 



 

 

  

Uitleg van de test 

De directe MAIPA (monoklonale antistof-gebaseerde immobilisatie van plaatjes antigenen assay) is 
test waarbij voor een aantal glycoproteinen geanalyseerd wordt of deze beladen zijn met 
autoantistoffen. Auto-antistoffen zijn over het algemeen gericht tegen de trombocyten 

glycoproteinen (GP) IIb/IIIa, Ib/IX en V. In de directe MAIPA kan, door isolatie van deze 

glycoproteinen van de trombocyten van de patiënt, met behulp van monoklonale antistoffen, de 
specifieke auto-antistof binding worden beoordeeld.. 

Deze techniek is voor autoantistoffen specifieker dan de PIFT. 

Valkuil 

De sensitiviteit is ongeveer 85%. 

De MAIPA wordt routinematig met een anti IgG conjugaat verricht. Antistoffen van de IgM en 
(zeldzame) IgA klasse worden hiermee niet aangetoond. 

Voor het verrichten van een directe MAIPA is er wel een minimum aantal patiënten trombocyten 

nodig. Bij een trombocyten aantal < 20 x 109/L is, voor bloedafname, telefonisch overleg 
aangeraden. 



Trombopoietine 

Met behulp van een plasma Trombopoietine (Tpo) bepaling kan onderscheid gemaakt worden 
tussen een trombocytopenie door een verminderde aanmaak of een verhoogde afbraak van 
trombocyten.  

Achtergrond 

Tpo is een hematopoietische groeifactor die de aanmaak van trombocyten stimuleert. Het wordt 
vrij constant in de lever aangemaakt en via de bloedbaan getransporteerd naar het beenmerg, 
waar het de aanmaak van megakaryocyten (MK) uit stamcellen stimuleert. Het ongebonden Tpo in 
plasma bindt aan MPL (Tpo receptor) op MK en trombocyten. Bij een normale aanmaak van 
trombocyten kan Tpo voldoende aan MPL binden en blijft het vrije (ongebonden) Tpo gehalte in 
plasma normaal. Bij onvoldoende aanmaak van MK en trombocyten stijgt het vrije Tpo gehalte in 

plasma. Bij een verhoogde afbraak kan het Tpo toch nog voldoende aan trombocyten en MK binden 
en is het vrije Tpo gehalte normaal tot licht verhoogd. 

Tpo ELISA 

Het plasma Tpo gehalte kan met een ELISA worden gemeten. Met behulp van monoclonale 
antistoffen wordt Tpo op de bodem van een microtiterplaat gebonden. Een andere gelabelde 

monoclonale antistof wordt dan gebruikt voor het aantonen van de hoeveelheid gebonden Tpo. 

Valkuil 

Doordat Tpo aan en in trombocyten zit, komt Tpo bij destructie van trombocyten vrij en stijgt het 
vrije Tpo gehalte. Daarom moet Tpo in plasma en niet in serum (gestold bloed) worden gemeten. 

De interpretatie van de uitslag moet gerelateerd worden aan het ziektebeeld. Zo kan Tpo ondanks 

verminderde trombocyten aanmaak laag blijven door binding aan blasten in het perifere bloed en 

kan Tpo juist hoger worden bij nieuw gediagnosticeerde (acute) ITP door intravasale afbraak van 
trombocyten. 

Referentiewaarden 

Kinderen ouder dan 1 maand en volwassenen 

• Normaal                                  2-30 E/ml plasma (± 18-270 picogram/ml plasma) 

• Licht verhoogd                      31-60 E/ml plasma (± 279-540 picogram/ml plasma) 

• Verhoogd                               > 60 E/ml plasma (± > 540 picogram/ml plasma) 

 

Neonaten 

• Normaal/licht verhoogd         2-100 E/ml plasma (± 18-900 picogram/ml plasma) 

• Verhoogd                               > 100 E/ml plasma (± > 900 picogram/ml plasma) 

 

Insturen van bloed 

Insturen naar Sanquin voor onderzoek naar trombocyten autoantistoffen (dit is inclusief 
trombopoietine gehalte, aanvraagcode T924, formulier 5 of 10) http://www.sanquin.nl/producten-

diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/?detail=947  

30 ml EDTA ontstold bloed en 10 ml gestold bloed 

Bij trombocyten aantal < 20 x 109/L graag eerst telefonisch overleg (020-5123379) 

Insturen voor alleen Trombopoietine gehalte (aanvraagcode T023, formulier 5 of 10) 

2 ml EDTA ontstold bloed 

 

http://www.sanquin.nl/producten-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/?detail=947
http://www.sanquin.nl/producten-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/?detail=947


http://www.sanquin.nl/producten-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/?detail=692 
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