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EDITORIAAL 

Beste arts, 

 

Vroegtijdige opsporing en 

preventie zijn niet alleen 

belangrijk voor de gezondheid 

van de patient, maar hebben 

tevens een impact op de 

maatschappelijke kosten voor 

de gezondheidszorg. 

Het medisch laboratorium CRI 

focust zich dan ook reeds sinds 

lange tijd op het aanbieden van 

parameters voor vroegtijdige 

opsporing van aandoeningen en 

stoornissen.  

 

In deze uitgave van CRI Actueel 

belichten we alweer twee 

voorbeelden van hoe klinische 

biologie kan worden ingezet 

voor een vroegtijdige diagnose. 

Sinds kort bepaalt uw 

laboratorium als enige in Oost-

Vlaanderen sFlT-1 en PIGF, die 

kunnen gebruikt worden bij de 

vroegtijdige diagnose van pre-

eclampsie. CRI engageert zich 

om deze parameters als urgente 

merkers te bepalen en 

garandeert een antwoordtijd 

van één dag. 

Met de bepaling van het actieve 

vitamine B12 versterkt CRI zijn 

aanbod in de preventieve 

klinische biologie verder.  

 

Tot slot berichten wij u over de 

recente wijzigingen in de 

methodologie en rapportering 

van onze EBV-serologie. 

 

Veel leesgenot! 

 

Het CRI Actueel redactieteam 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

sFlt-1 en PlGF, merkers voor pre-eclampsie 

Pre-eclampsie is een ernstige zwangerschapscomplicatie die zowel moeder als 

ongeboren kind in gevaar brengt. De aandoening manifesteert zich doorgaans na 20 

weken zwangerschap; enkel bij een molazwangerschap kan het vroeger optreden. 

Ongeveer 7% van de zwangeren wordt ermee geconfronteerd. 

Pre-eclampsie kan soms moeilijk onderscheiden worden van bepaalde andere 

zwangerschap-gerelateerde hypertensieve aandoeningen, met in het bijzonder 

zwangerschap-geïnduceerde hypertensie, dat in 5-8% van de zwangerschappen 

optreedt. 

Hypertensie en proteïnurie dienen per definitie aanwezig zijn om de diagnose van pre

-eclampsie te kunnen stellen. De norm die voor de hypertensie wordt gehanteerd is 

een stijging van 15 mm Hg diastolische druk. Voor de proteïnurie geldt een urinaire 

eiwitexcretie van meer dan 300 mg per 24 uur.  Naast deze twee basiskenmerken is 

ook vaak oedeem aanwezig, tengevolge van een toename van het extracellulair 

vocht. 

Pre-eclampsie wordt tevens gekenmerkt door een aantal cardiovasculaire 

afwijkingen zoals een verminderde cardiac output, een verminderd circulerend 

plasmavolume en een verhoogde perifere weerstand. Vaak is oligurie aanwezig. 

Hoofdpijn, visusstoornissen en abdominale pijn zijn kenmerken die als heel 

belangrijke alarmtekens dienen gezien te worden. 

De precieze oorzaak van pre-eclampsie is onduidelijk, maar onderzoek toont aan dat 

vermoedelijk een verstoorde bloedvatontwikkeling ter hoogte van de placenta aan 

de basis ligt. Tijdens de foetale ontwikkeling treedt er een hoge graad van placentaire 

angiogenese en vasculogenese op. Stoornissen in de initiatie of evolutie van deze 

belangrijke vaatontwikkeling kunnen aanleiding geven tot obstetrische complicaties 

zoals pre-eclampsie. Het blijkt dat pre-eclampsie kan veroorzaakt worden door een 

onevenwicht tussen angiogenetische factoren. Zo werd aangetoond dat sFlt-1 

(soluble fms-like tyrosine kinase) en PlGF (placental growth factor) een cruciale rol 

spelen in de ontwikkeling van pre-eclampsie. PlGF is een pro-angiogene factor en 

wordt geproduceerd door de placenta. sFlt-1 bindt PlGF, met een PlGF-inhiberende 

effect tot gevolg. Pre-eclampsiepatiënten worden gekenmerkt door een gedaald PlGF 

en een gestegen sFlt-1 en aldus een gestegen sFlt-1/PlGF-ratio. Dit onevenwicht 

wordt vroeg tijdens de ontwikkeling van de pre-eclampsie opgemerkt, zelfs 

voorafgaand aan het optreden van klinische tekens en symptomen. Bovendien 

correleert de mate van toename van de sFlt-1/PlGF-ratio met de ernst van de 

aandoening. De sFlt-1/PlGF-ratio vertoont een hogere predictieve waarde dan de 

beide parameters afzonderlijk, en verhoogt bovendien de predictieve waarde van het 

echo-Doppler onderzoek. 
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sFlt-1 en PlGF, merkers voor pre-eclampsie - vervolg 

Het Labo CRI biedt als enige laboratorium in Oost-Vlaanderen de bepaling van de sFlt-1/PlGF-ratio aan. De bepalingen van sFlt-

1 en PlGF worden uitgevoerd op een serumstaal. Gelieve het laboratorium te verwittigen vooraleer de afname uitgevoerd 

wordt, om een snelle verwerking van het staal te garanderen. De rapportering van de resultaten gebeurt op een 

gestratifieerde manier op basis van de zwangerschapsduur; Vroegtijdige of laattijdige (preterme) pre-eclampsie met 

beoordeling van het risico op pre-eclampsie, namelijk geen risico, hoog risico of de aanwezigheid van manifeste pre-eclampsie. 

EVIDENCE-BASED MEDICINE 

Holotranscobalamine, het actieve vitamine B12 

Vitamine B12 treedt op als coënzym voor een 10-tal verschillende enzymes. Vitamine B12-deficiëntie komt voornamelijk voor 

bij malabsorptie, zoals bij pernicieuze anemie, gastrectomie en achlorhydrie, bij ouderen personen en bij vegetarisme. Dit 

manifesteert zich op termijn als ernstige neuromotorische en -sensitieve aantasting, gecombineerd met macrocytaire anemie, 

leukopenie met granulocytaire hypersegmentatie en thrombopenie. 

Circulerend vitamine B12 is gebonden aan 2 transportproteïnen, namelijk transcobalamine en haptocorrine. Transcobalamine 

transporteert, in tegenstelling tot haptocorrine, slechts een kleine fractie van het circulerende vitamine B12. Het aan 

transcobalamine gebonden vitamine B12 vormt echter de vitaminefractie die door de cellen kan opgenomen worden en aldus 

het zogenaamde actieve vitamine B12. Het complex van vitamine B12 en transcobalamine wordt holotranscobalamine 

(holoTC) genoemd. 

HoloTC  blijkt een superieure parameter te zijn voor de vaststelling van laagnormale vitamine B12-opname en dus voor de 

vroegtijdige diagnose van vitamine B12-deficiëntie. Opvolging van vitamine B12-suppletie kan op voldoende gevoelige en 

accurate wijze door middel van het totaal vitamine B12 gebeuren. Daar holoTC enkel de actieve vorm van vitamine B12 

weerspiegelt, is het dan weer de meest performante parameter voor de diagnose en opvolging van ernstige vormen van 

vitamine B12-deficiëntie. 

Het Labo CRI voert sinds kort de bepaling van holoTC op serum uit . De bepaling en rapportering gebeuren éénmaal per week.  

Verantwoordelijke uitgever:  
Cerba HealthCare Belgium, afdeling CRI Gent 
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ANALYTISCHE METHODIEK 

Wijzigingen EBV-serologie 

De serologische bepalingen voor Epstein Barr-virus (EBV) worden getransfereerd naar een ander analysetoestel, met 

wijzigingen in het analysepanel en rapportering. VCA IgM, VCA IgG en EBNA IgG zijn beschikbaar voor de diagnose en 

opvolging van EBV-infectie. Bepaling van het EBV-EA (early antigen) zal niet langer uitgevoerd worden. Het bekomen 

serologisch profiel dient uiteraard steeds geconfronteerd te worden met de klinische status en kan aangevuld worden met de 

bepaling van transaminasen, CRP en de hematologische bloedceltelling met witte bloedcelformule. De bepaling van de Paul en 

Bunnell sneltest blijft eveneens beschikbaar. 

Het volgend algoritme zal gebruikt worden bij de diagnose van EBV: 

- Bepaling van VCA IgM en EBNA IgG 

- Bepaling van VCA IgG bij elke negatieve EBNA IgG of grenswaarde 

Op basis van het bekomen serologisch profiel wordt een diagnostisch besluit geformuleerd; Seronegatief, vroege primaire 

infectie, acute primaire infectie, late fase actieve infectie of reactivatie, oude infectie, of suggestief voor oude infectie. 

[P. Couck] 

AGENDA 

Educatieve sessies en navorming te Gent, Brugge en Aalst: 
 

03/10 en 20/10/17 
 

Meer informatie vindt u terug op onze website cri.be 
Een educatieve dag met een kwinkslag 

Meer info via cri.be 


