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INLEIDING

Trombopoëse Trombopoëtine

- aanmaak door lever
- toename productie bij inflammatie door IL6
- stimuleert groei van Meg-CFC ; promoot endomitosis en 

stimuleert maturatie van megakaryocyten
- wordt in de circulatie verwijderd door trombopoetine 

receptoren op de bloedplaatjes

Trombocytopenie

- definitie: BP < 150 x10^9/L (cave ook 50% daling)
- ⅓ BP sequestratie in milt
- T ½ BP = 9-10 dagen
- Schade vaatwandendotheel -> TC hechten aan via vWF -

>  IC signalen -> activatie GpIIb/IIIa receptor TC -> 
aggregatie

- Klinische gevolgen:
- meestal bloeding (ITP, medicatie-geïnduceerde, …)
- soms trombosen (TTP, DIC, HIT, …)
- plaats van bloeding

Etiologie

1. Pseudotrombopenie
2. Dilutie trombopenie
3. Verminderde productie
4. Verhoogde afbraak
5. Toegenomen sequestratie
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Verminderde aanmaak

- Beenmerg probleem (AA, Fanconi anemie, maligne)
- Congenitale vormen
- Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie
- Virale infecties (HIV, HCV, rubella, CMV, EBV)
- Deficiënties vitamine B12, foliumzuur
- Medicatie: thiaziden, oestrogenen, chemotherapie, 

linezolid
- Toxines: alcohol, cocaïne

Verhoogde afbraak

- leidt tot stimulatie trombopoëse: meer, grotere en meer 
mature megakaryocyten

- verhoogd verbruik door intravasculaire trombi of 
beschadigd endotheel

- Immuun (ITP, HIT, SLE, medicatie)
- Niet-immuun: microangiopathie ( TTP, DIC, HELLP, 

hemangiomen, …)

Medicatie

- Direct toxisch effect
- Immuun gemedieerde afbraak (DITP): 

www.ouhsc.edu/platelets
- Beenmergsuppressie 

CASUS 1 

Casus 1 – Man 55jaar – raadpleging

Medische voorgeschiedenis:

Mitralisinsufficiëntie 2/4

Hypercholesterolemie

Huidige medicatie:

Pravastatine 20mg

Anamnese/klinisch onderzoek:

NYHA I, geen bijzonderheden.

‘Wilt ge mijn cholesterol nog eens 
controleren dokter?’

Pseudothrombocytopenie

• EDTA geïnduceerd

• Pseudoleukocytose

• Controle via perifeer 
bloeduitstrijkje en bevestiging 
op citraat



27-3-2018

3

CASUS 2 

CASUS 2   

• M, 63j 

• MVG: PAD, T2DM

• Med: Asaflow 80mg, Glucophage 3x850mg, Coversyl 5mg, Clexane 20mg

• Status na CABG, postop dag 10

• Progressieve dypsnee d’effort zonder klinische decompensatietekens

• L: Hb 12,0 – BP 86,000 (225,000 bij ontslag) – CRP 12 – Creat 1,05 –
Iono nl – D-dimeren 12.000

• RX thorax nl

• CT thorax angio: longembolie 

Paradox van trombopenie + veneuze trombo-embolie in 
postoperatieve patiënt met LMWH 

 HIT 

Heparin-Induced Trombocytopenia

• Immuungemedieerd plaatjesverbruik <> protrombogeen 

• Ongefractioneerd heparine > LMWH

• Therap dosis > profyl dosis > minim dosis (katheterflush)

• BP <150.000/mcl of >50% daling (zelden <10.000/mcl)

• Nadir rond 40-80.000/mcl

• Tijdsverloop variabel

• 30x verhoogd risico op trombose (veneus en arterieel)

• (!) risico op trombose persisteert verschillende weken na stop heparine 
en ook als het plaatjesaantal is genormaliseerd 

• Diagnose: heparine-dependente antistoffentest (vooral negatief predictief) 

Behandeling HIT 
• Stop heparine (CAVE leidingen), geen coumarinederivaten (huidnecrose)

• HIT zonder trombose: fondaparinux (Arixtra) 1x2,5 mg SC bij nl NF 
• HIT met trombose: fondaparinux (Arixtra) 1x7,5 mg SC bij nl NF 

• Overschakelen op OAC enkel BP>150.000 en de eerste dagen samen met 
Lepirudine (DTI) om huidnecrose (door proteine C verlies) te vermijden

• PF4-heparine-antistoffen verdwijnen gemiddeld na 85 dagen uit circulatie
• Plaatjestransfusie contrageïndiceerd (majeure trombose)
• Duur: 2-3 maanden voor HIT zonder trombose, 6 maanden HIT met trombose

• Lange termijn: VKA of NOAC 

• Voor intermittente hemodialyse: citraat of fondaparinux 

• Rechallenge met heparine na >3 maanden + afwezigheid HIT-AS 
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• Necrotische huidletsels op SC injectieplaats

• Re-exposure binnen 90 dagen (nog circulerende IgG) 
 rapid-onset HIT  anafylaxie, bv. op heparine bolus 
Na volledige klaring van antistoffen minstens 5 dagen latentie 

• Anti-PF4-heparine immunoassays: hoge NPW (98-99%) maar lage 
PPW. (Klinische HIT in 2-15% van heparine-behandelde patienten die positief testen) 

Majeure chirurgie herstart de teller
zelfs bij voorgaand heparinegebruik

Tholl U, Greinachter A, Overdick K, Anlauf M. Life-threatening anaphylactic reaction following parathyroidectomy in a dialysis patient 
with heparin-induced trombocytopenia. Nephrol Dial Transplant 1997;12:2750-5. 

CASUS 3 

Casus 3

• Vrouw, 23 jaar

• VG:

Adenoïdectomie

Mononucleosis infectiosa 

Atopische constitutie (IgE)

Hereditaire sferocytose (moderate severity: Hb tss 8-12, retic>6, bilirubine 
matig verhoogd)

28/5/2010: aplastische crisis uitgelokt door parvovirus-infectie (Hb 4g/dL) R/ 
transfusie

10/5/2012: aanwezigheid van galstenen: laparoscopische splenectomie
met cholecystectomie (vooraf vaccinatie tegen pneumokokken, 
haemophilus influenzae en meningokokken)

Casus

• Spoed: rilkoorts tot 40°C. Ook aantal keer overgegeven. 
Pijnlijke krampen abdominaal. Geen hoest.

• bloeddruk 90/60, pols: 120/min

• KO: abdomen: soepel, pijnlijk palpatie onderbuik. longen: nl 
VAG 

• Rx thorax normaal

• 1 u later: hypotensie tot 60/40 mmHg en pols tot 150/min. 
ABG: pH 7.52, pO2 86, pCO2 22, lactaat 5.2. Suf. 

• Empirisch antibiotherapie; opname intensieve zorgen: 
levophed, zuurstof, AB, Solucortef
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• HC: S. pneumoniae

• Verder desaturatie; radiografisch ontstaan overweldigende 
pneumonie met empyeem; septische embolen; epistaxis

• Labo d3:  

DIC

➔ Disseminated intravascular coagulation

• Systemisch proces met excessieve productie van thrombine

• Verder verloop gunstig, BP min 39,000, geen trombosen

DIC: diagnose

- Kliniek: bloeding, trombo-embolismen, nierfalen, lever, 
pulmonaal, CZS, …

- Bloeduitstrijkje: MAHA
- Labo: 

- matige-ernstige trombopenie
- toegenomen trombinevorming: PT & aPTT verlengd, 

fibrinogeen verlaagd
- toegenomen fibrinolyse: toename FDP, toename D-

dimeren

DIC: oorzaken

- Sepsis
- Trauma (hersentrauma, vetembolisme)
- Maligniteit
- Obstetrisch (abruptio placentae, amnionvocht embolisme)
- Toxines (slangengif, drugs)
- Immunologisch (ernstige allergische reactie, 

transplantrejectie)
- Fulminante hepatitis
- ...
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DIC: Acuut vs Chronisch

• Acuut

- Explosieve activatie van coagulatiesysteem

- Systemische bloedingsdiathese, microangiopathische 
hemolytische anemie

• Chronisch

- Trage activatie van coagulatiesysteem

- Overwicht van procoagulantia

- Veneuze en arteriële trombosen

DIC: behandeling

- Onderliggende aandoening
- Hemodynamische ondersteuning
- Transfusie van TC of stollingsfactoren:

- Ernstige bloeding
- Hoog risico op bloeding
- Invasieve procedure

- FFP of cryoprecipitaat:  Actief bloedende patient met INR 
duidelijk verhoogd of fibrinogeen < 50.  Doel: fibrinogeen > 100

- Heparine:

- Chronische gecompenseerde DIC met trombotische 
manifestatie

- Antitrombine level moet randnormaal zijn

CASUS 4 

Casus 4 – vrouw 68 jaar

Medische voorgeschiedenis

Kruisbandscheur, degeneratief ruglijden

Huidige medicatie

Omeprazole 20mg

Activelle

Anamnese

Algemeen onwel

Dyspnee/RSP sedert 4 dagen

Intermittent vreemdsoortige paresthesieën linker arm/been

Klinisch onderzoek:

128/89mmHg, 99spm, sat 99%, 36,6°C, AH freq 18/min

S1S2, geen souffle, CVD nl

BVAG

Neurologisch screeningsonderzoek normaal.

Oude blauw plek rechterschouder, geen bloedingen.

Soepel abdomen, geen organomegalie

Geen lymfadenopathieën

hemolytische anemie met 
trombopenie

Microangiopathische

Trombotische MicroAngiopathie

Trombotische microangiopathie
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Trombotische microangiopathie
• Trombotische Trombocytopene Purpura (TTP)
• Hemolytisch Uremisch Syndroom (HUS) 
• Complement gemedieerd/ atypische HUS
• Drug induced

o

o

o

• Neoplasie
• HELLP
• Hypertensie
• Infectieus
• Auto-immuun

Trombotische microangiopathie
• Trombotische Trombocytopene Purpura (TTP)
• HUS
• Complement gemedieerd/ atypische HUS
• Drug induced

o Chemotherapie
o Immuunsuppressiva
o AntiVEGF (Avastin)

• Neoplasie
• HELLP
• Hypertensie
• Infectieus
• Auto-immuun

Pathofysiologie Diagnose Therapie

1e lijn:
- Plasmaferese
- Corticoïden (1mg/kg 

Medrol of hoger)
- Caplacizumab?

2e lijn:
- Rituximab

3e lijn:
- Velcade
- Aferese met 

cryosupernatans

- vW protease activiteit
- vW protease inhibitor 
testing

Trombotische microangiopathie
• Hemolytisch Uremisch Syndroom (HUS)

Shiga Toxine productie:
- E.Coli O157:H7 
(O104:H4)
- Shigella dysenteriae

- endotheelschade
- deactivatie ADAMTS13
- upregulatie vWF

Pathofysiologie Diagnose Therapie

- PCR op stoelgang voor 
ST genen
- Serologie voor 
verantwoordelijke serotypes

- Geen antibiotica!
- Supportief met dialyse 

zo nodig

- Ter discussie:
- Plasmaferese
- Eculizumab (anti 

C5)

Trombotische microangiopathie
• Complement gemedieerd/ atypische HUS
• HUS
• Complement gemedieerd/ atypische HUS
• Drug induced

o Chemotherapie
o Immuunsuppressiva
o AntiVEGF (Avastin)

• Neoplasie
• HELLP
• Hypertensie
• Infectieus
• Auto-immuun

Pathofysiologie Diagnose Therapie

- GOF of LOF mutaties
- Antistoffen

- Initieel plasmaferese
- Zo falen: Eculizumab

(Soliris)

Trombotische microangiopathie
• Drug induced TMA
• HUS
• Complement gemedieerd/ atypische HUS
• Drug induced

o Chemotherapie
o Immuunsuppressiva
o AntiVEGF (Avastin)

• Neoplasie
• HELLP
• Hypertensie
• Infectieus
• Auto-immuun

Trombotische microangiopathie
• Trombotische Trombocytopene Purpura (TTP)
• Hemolytisch Uremisch Syndroom (HUS) 
• Complement gemedieerd/ atypische HUS
• Drug induced 

o

o

• Neoplasie
• HELLP
• Hypertensie
• Infectieus
• Auto-immuun
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Casus 4 – vrouw 58 jaar

Medische voorgeschiedenis

Kruisbandscheur, degeneratief ruglijden

Huidige medicatie

Omeprazole 20mg

Activelle

Anamnese

Algemeen onwel

Dyspnee/RSP sedert 4 dagen

Intermittent vreemdsoortige paresthesieën linker arm/been

Klinisch onderzoek:

128/89mmHg, 99spm, sat 99%, 36,6°C, AH freq 18/min

S1S2, geen souffle, CVD nl

BVAG

Neurologisch screeningsonderzoek normaal.

Oude blauw plek rechterschouder, geen bloedingen.

Soepel abdomen, geen organomegalie

Geen lymfadenopathieën

Voorkeursdiagnose?

De afbeelding kan niet worden weergegeven.
De afbeelding kan niet worden weergegeven.

De afbeelding kan niet worden weergegeven.

Vraag: Bloedgroep is AB positief, welk plasma 
te geven?

Stelling 1: AB is universele ontvanger, dus deze mag plasma 
van iedereen krijgen.

Stelling 2: Rhesus antigen speelt geen rol in 
plasmatransfusie

1. Beiden juist

2. A juist, B fout

3. A fout, B juist

4. Beiden fouten

CASUS 5 

Casus 2
• Man, 81j
• VG: Menière, prostatisme
• Opname geriatrie nav koorts, AAT, vermoeidheid

• Bacteriële pneumonie

• Pancytopenie (>< 1/2017 Hb 12,3g/dL normale WBC en 
BP)
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• Geen blasten perifeer.

• Geen monoclonaal eiwit.

• Haptoglobine en bilirubine normaal.

• Microscopisch onderzoek : poikilocyten en anisocyten doch 
slechts weinig fragmentocyten.

• Echo abdomen toont geen splenomegalie

• BMBB:
• dysplastische kenmerken in meerdere reeksen  
• Parvovirus B 19 DNA –
• aanwezigheid van talrijke hemofagocyterende 

macrofagen
• APO: 1/ Actieve hematopoëse met dysplastische 

kenmerken in de 3 celreeksen, 2/ CD68 + macrofagen
• IF: geen monoclonaal B-cel proces

➔ MDS met hemofagocytair syndroom

CASUS 6 

CASUS 6  

• V, 87j 

• MVG: AHT, VKF, aortabioprothese, T2DM 

• Med: novomix, burinex, spirinolactone, allopurinol, marcoumar

• Vaginaal bloedverlies, diffuse ecchymosen, orale bloedingen, 
atraumatisch, 1 maand voordien forse bronchitis
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Normale centrale 
megakaryopoiese met 
bewaarde morfologie. 

 Trombopenie obv
perifeer verbruik 

 Milde normocytaire
anemie ikv vaginaal verlies 

Immuun Trombocytopenie (ITP)

• Allo-AS (HPA) bij transfusie en zwangerschap

• Auto-AS (Werlhof) 

• Acute vorm: kinderen, zelflimiterend

• Chronische vorm (6 maanden): volwassenen, levenslang

• Pathogenese: antiplaatjes-AS, T-cell gemedieerde destructie

• Etiologie

o Idiopathisch = primaire ITP = 80% 

o Systeemziekten: SLE, RA 

o Infectieus: HIV, HP  

o Lymfoproliferatief: CLL 

o Medicamenteus: kinine, sulfamiden, digitalis, heparine

o CVID 

Diagnose

• Bloedingssymptomen bij acute ITP: huid, mucosae

• Spontane cerebrale bloedingen <10.000/mcl

• Bijkomende testen op klinische geleide (!) Beenmerg bij nieuwe 
diagnose >60j. Geen routine antilichaambepaling.

Behandeling

• Behandeling van acute ITP 

o Bij kinderen vaak snelle spontane remissie  geen therapie 
ongeacht plaatjesaantal 

o Methylprednisolone 1-2 mg/kg ged 2-4 weken / 60-70% remissie

o IVIG 400 mg/kg/d gedurende 5 dagen bij relatieve CI corticoiden
(zwangerschap, DM, osteoporose, infecties) / 60-70% remissie

o Rituximab (anti-CD20) / 30-40% remissie

o TPO-RA = romiplostim, eltrombopag / 70-80% remissie

o Splenectomie / 50-60% succes in refractaire patiënten

• Behandeling van chronische ITP enkel indien symptomatisch 

• Bij secundaire ITP primeert behandeling van onderliggend lijden

Virale trombopenie 
• Meest voorkomend niet-iatrogene oorzaak van trombopenie

• Plaatjesactivatie en -verbruik bij virale infectie door: 
o Host-inflammatory respons
o Infectie van megakaryocyt, hematopoietische stamcel
o Directe interactie virus met plaatjes-receptoren
o Viral immuuncomplexen
o Anti-plaatjes antilichamen door B-lymfocyten (kruisreactie virale epitopen) = ITP

• Chronische infecties: HIV – Hep C …
• Acute infecties: Influenza – EBV – CMV – Parvo …

• Early HIV is immuungemedieerd, Late HIV pancytopenie – dysplasie

• Trombopenie is surrogaat merker voor slechte prognose in sepsis
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Mechanismen van virus-geïnduceerde trombopenie Virale plaatjes-receptoren 

PLAATJESTRANSFUSIE

Bloedplaatjes transfusie

- standaard gedeleukocyteerd (‘pool plaatjes’) of 
gedeleukocyteerd 1-donor bloedplaatjesconcentraat

- ABO-Ag, HPA-1, HLA
- Standaard pathogeenreductie
- 1 EEE = ↑ BP 5000 à 10000/μl bij patiënt van 70 kg
- Onderliggende oorzaak!

- pooling: geen effect
- verhoogde afbraak (bv. TTP): CI 
- verminderde BM productie: wel

Bloedplaatjes transfusie trigger

- houd BP > 10000/μl indien geen risico factoren op 
bloeding

- BP > 20000/μl indien risicofactoren op bloeding 
(koorts,sepsis, ...)

- acute of recente belangrijke bloeding: BP > 50000/μl
- LMWH in therapeutische dosis: BP > 50000/μl
- chirurgische interventie: BP > 50000/μl
- minder invasieve procedures (DVC, transjugulaire 

leverbiopsie): BP > 30000/μl 
- majeure chirurgische procedure (CZS): BP > 100000/μl 

SAMENVATTING
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Trombocytopenie

• Kliniek

Trombopenie met bloeding: ITP, VWD, microangiopathie

Trombopenie met trombose: TTP, DIC, HIT 

• Pathogenese

Trombopenie door verminderde aanmaak 

Trombopenie door verhoogd verbruik

o Immuun  ITP en HIT

o Niet-immuun  microangiopathie (DIC, TTP, HELLP) en VWD
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