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HIT the road

Verschillende artikelen in dit nummer van PW-Ziekenhuisfarmacie
besteden aandacht aan bloedverlies rondom operaties. Valproïnezuur
wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op peroperatief

bloedverlies. Aan de andere kant kan ongewild bloedverlies in de
cardiochirurgie juist voorkomen worden door het toepassen van
antiGbrinolytica.

Vaak is het voorkomen van een te hoge mate van bloedstolling rondom
operaties echter minstens zo belangrijk. Door operatief ingrijpen neemt het
risico op trombose toe. Om dit risico te verlagen wordt routinematig een
laagmoleculaire heparine [‘low molecular weight heparin’ (LMWH)]
toegediend als tromboseprofylacticum. Hoewel door zo’n antistollingsmiddel
de kans op bloedingen rondom de operatie weer groter wordt, is de balans
tussen efect en schade duidelijk positief.

HIT
Maar met bloedingen rondom de operatie is niet alles ten aanzien van de

schadekant gezegd. Eén tot twee weken na de start met een LMWH kan de
patiënt zich nog presenteren met bloedingen en eventueel een trombose. Er
kan dan sprake zijn van HIT(T): heparin induced thrombocytopenia (and
thrombosis). HIT komt voor bij 1% van de orhopedische ingrepen waarbij een
LMWH gebruikt is, terwijl bij 0,5% van de ingrepen tevens trombose (dus
HITT) optreedt [1]. Mogelijke symptomen zijn bloedingen ten gevolge van
een ernstige trombocytopenie, terwijl eveneens trombose kan optreden door
activering van de stollingscascade. HIT ontstaat doordat er afweerstofen
(IgG) gemaakt worden tegen een complex van een LMWH (of heparine) met
plaatjesfactor 4 (PF4). De LMWH-PF4-complexen zijn gebonden aan
trombocyten en de IgG bindt weer aan dat complex, via de Fab-delen van de
IgG. Vervolgens binden de Fc-delen van dezelfde IgG aan de FcγRII-
receptoren van een andere trombocyt, zodat crosslinking ontstaat en daardoor
activatie van de trombocyten. Hierbij komt weer PF4 vrij, waardoor het hele
proces wordt versneld en versterkt [2]. Door activatie van de trombocyten kan
ook de stollingscascade geactiveerd worden met trombo-embolieën als
mogelijk gevolg [1].

The road
Welke weg kan nu gevolgd worden om een HIT(T) te diagnosticeren? 

Dit kan door het aantonen van de antistofen, in combinatie met de
symptomatologie en het verbeteren daarvan bij staken van de heparine of de
LMWH. De tijdsrelatie is eveneens van belang: een HIT(T) treedt
karakteristiek pas na 7-14 dagen op. Is een patiënt echter eerder blootgesteld
geweest aan heparine (denk daarbij ook aan het openhouden van intraveneuze
lijnen!), dan kan een HIT(T) eerder optreden. Heparine of een LMWH kan
ook aanleiding geven tot een milde trombocytopenie, die al snel na start
optreedt en vaak overgaat ondanks continuering van het gebruik. Deze
trombocytopenie is niet-immunologisch van aard [in tegenstelling tot
HIT(T)]. Kennis van deze bijwerking kan door de ziekenhuisapotheker
gebruikt worden om gerichte individuele farmacotherapeutische adviezen te
geven, zodat de HIT-road niet doodlopend hoeft te zijn ●
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Het Pharmaceutisch Weekblad verschijnt iedere vrijdag.

De doelstelling van het Pharmaceutisch Weekblad is het
bevorderen van de farmacie met het oog op de individuele en
collectieve gezondheidszorg. Het toezicht op de kwaliteit van het
Pharmaceutisch Weekblad berust bij de Commissie van Toezicht,
die wordt benoemd door de Algemene Vergadering van de KNMP.
De Commissie van Toezicht ziet erop toe dat het redactionele
beleid, de inhoud en het niveau van het Tijdschrift beantwoorden
aan de doelstellingen, zoals omschreven in het Redactiestatuut,
gehoord hebbende de opvattingen van de Algemene Vergadering
van de KNMP.
Binnen de grenzen van het Redactiestatuut is de redactie
onafhankelijk. Opgenomen artikelen geven niet noodzakelijkerwijs
de mening van de KNMP weer.
Leden, buitengewone leden en kandidaatleden van de KNMP
ontvangen een abonnement uit hoofde van hun lidmaatschap.

Abonnementen voor niet-leden van de KNMP (alle prijzen exclusief
BTW): Nederland, België, Suriname, Aruba en Nederlandse Antillen
€ 150,– per jaar; daarbuiten € 350,–. Abonnementen worden
stilzwijgend telkens voor een jaar verlengd indien niet voor 
1 december een opzegging is ontvangen. Losse nummers € 7,50.
Stempelbanden verkrijgbaar.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie is
het niet toegestaan artikelen of gedeelten daarvan over te nemen,
te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te
vermenigvuldigen.
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