
In een aantal andere landen waar zwangeren op dra-
gerschap worden gescreend, heeft gericht prenataal on-
derzoek de incidentie van ernstige hemoglobinopathie
belangrijk teruggedrongen.8 In Nederland kunnen ver-
loskundigen en gynaecologen hierbij een belangrijke rol
spelen. Wij bepleiten dan ook screening vroeg in de
zwangerschap met Hb-bepaling, indices MCV en MCH,
en ferritinebepaling. Een dergelijke screening kan ook
een eventuele hemoglobinopathie aantonen en deze
screening wordt ook geadviseerd in een rapport van de
Werkgroep Hemoglobinopathieën van de Vereniging
voor Hematologisch Laboratoriumonderzoek dat bin-
nenkort verschijnt.

abstract
The ‘Anaemia in the midwife practice’ standard issued by the
Royal Dutch Organisation of Midwives: a risk of underdetection
of iron deficiency and haemoglobinopathy. – The standard en-
titled ‘Anaemia in the midwife practice’ issued by the Royal
Dutch Organisation of Midwives presumes that the only rea-
son for iron therapy in pregnancy is the prevention of adverse
pregnancy outcome due to a low haemoglobin level. Pregnant
women are screened for iron deficiency anaemia by means of
sequential testing of haemoglobin and mean corpuscular vol-
ume (MCV). As a result only 10% of pregnant women will
receive iron supplements. This practice will lead to a deterio-
ration in the already low iron status of Dutch premenopausal
women. As the haemoglobin reference values are lower than
hitherto used, only severely anaemic women will be detected.
Due to the low diagnostic accuracy of the MCV test the subse-
quent selection will be an arbitrary one. The standard sets the
cut-off values for haemoglobin in black women at an even low-
er level, which will reduce the number of haemoglobinopathies
detected in the immigrant population. The non-carriers in this
group will run an increased risk of adverse pregnancy outcome

if these cut-off values are used. We are strongly in favour of the
measurement of haemoglobin, erythrocyte indices and ferritin
in early pregnancy. In this way, iron deficiency, iron deficiency
anaemia, anaemia due to other causes and haemoglobinop-
athies, the latter highly underestimated in the standard, can be
detected.
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Vitaminen zijn, zoals de naam al suggereert, van levens-
belang. Hoge serumspiegels van vitaminen worden, ook
door artsen, doorgaans geassocieerd met adequate weef-
selconcentraties en beschouwd als teken van goede voe-
dingstoestand en gezondheid. Soms echter is het te-
gendeel het geval. Dit kan met name gelden voor de

serumconcentratie van vitamine B12 of cobalamine. Een
hoge serumspiegel van cobalamine kan een teken zijn
van een ernstige, al dan niet kwaadaardige, aandoening.
Daarnaast kan de aanwezigheid van een verhoogde
cobalamineserumspiegel diagnostische waarde hebben
bij een aantal hematologische ziekten.

de functie van cobalamine
Oorspronkelijk werd met vitamine B12 alleen (cyano)-
cobalamine bedoeld. Momenteel worden de termen vi-
tamine B12 en cobalamine echter door elkaar gebruikt,
waarbij de voorkeur uitgaat naar de laatste, wat alge-
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menere aanduiding. Cobalamine komt in meerdere vor-
men voor in het menselijke lichaam. Slechts twee daar-
van zijn biologisch actief als coënzym.1 Methylcobala-
mine is als coënzym actief bij methioninesynthase, een
sleutelenzym in de foliumzuurafhankelijke pyrimidine-
en purinesynthese (figuur 1 en 2). Adenosylcobalamine
is betrokken bij de enzymatische afbraak van bepaalde
aminozuren en onevenketenige vetzuren door methyl-
malonyl-coënzym-A(CoA)-mutase. In het lichaam kun-
nen de verschillende vormen van cobalamine in elkaar
omgezet worden. Tevens kunnen ze door de darmflo-
ra omgezet worden in cobalamineanalogen. Deze zijn
waarschijnlijk biologisch niet actief, alhoewel voor som-
mige vormen een remmende werking op de normale
cobalaminecoënzymactiviteit beschreven is.1

opname van cobalamine in de darm
De normale dagelijkse opname van cobalamine be-
draagt ongeveer 4 µg. Het via (dierlijke) voeding bin-
nengekregen cobalamine wordt in de maag onder in-
vloed van maagzuur en peptische enzymen vrijgemaakt
uit de eiwitomgeving. Na koppeling aan haptocorrine
(HC) vindt transport naar het duodenum plaats. Daar
wordt, na enzymatische afbraak van het HC, het vrij-
gekomen cobalamine gebonden door intrinsieke factor
(IF; figuur 3). Opname door de darm vindt uiteindelijk
plaats in het terminale ileum via een receptorgeme-
dieerd proces. Voor meer informatie over dit proces ver-
wijzen wij naar een eerder gepubliceerd overzicht in dit
tijdschrift.2

transport in het bloed
Enkele uren na opname door de mucosa van het ileum
verschijnt het cobalamine in de portale circulatie gebon-
den aan transcobalamine II (TCII). Dit transporteiwit

heeft een molecuulgewicht van ongeveer 38.000 kilodal-
ton en wordt gesynthetiseerd door hepatocyten, endo-
theelcellen en mogelijk door enterocyten. Per eiwit-
molecuul wordt één molecuul cobalamine gebonden en
getransporteerd naar de weefsels. Slechts 5-20% van het
cobalamine is aan TCII gebonden. Het TCII bindt zowel
het methyl- als het adenosylcobalamine. Alleen het aan
TCII gebonden cobalamine kan het inwendige van de
cel bereiken om daar zijn functie uit te oefenen.

Het merendeel (80-95%) van het in het serum aan-
wezige cobalamine wordt echter gebonden aan het in
bloed aanwezige HC. De naamgeving van dit 60.000 ki-
lodalton glycoproteïne is erg verwarrend, aangezien het
soms ook wordt aangeduid met de termen ‘cobalofiline’,
‘R-binder’ of ‘transcobalamine I/III’. De met cobala-
mine verzadigde vormen van HC en TCII worden aan-
geduid met holo-HC en holo-TCII, de onverzadigde bin-
dingseiwitten respectievelijk met apo-HC en apo-TCII.
Moleculair-biologisch onderzoek heeft aangetoond dat
de genen die coderen voor HC, TCII en IF waarschijn-
lijk via duplicatie ontstaan zijn uit één voorlopergen.3

Het gen voor TCII is gelokaliseerd op chromosoom 22,4

de genen van HC en IF op chromosoom 11.5 6

Alhoewel in vele weefsels mRNA voor HC tot ex-
pressie komt, wordt het in de circulatie aanwezige HC
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samenvatting
– Een verhoging van de cobalamineconcentratie in serum kan
een teken zijn van een ernstige, soms zelfs levensbedreigende
aandoening.
– Ziektebeelden zoals chronische myeloïde leukemie, acute
promyelocytenleukemie, polycythaemia vera en het hypereosi-
nofiel syndroom gaan vaak gepaard met een sterke stijging van
de cobalamineconcentratie in het bloed. Bij polycythaemia
vera en het hypereosinofiel syndroom wordt een verhoogde
concentratie van cobalamine gebruikt als diagnostisch crite-
rium.
– Bij hematologische aandoeningen is een verhoogde produc-
tie van haptocorrine meestal de oorzaak van de waargenomen
cobalaminestijgingen.
– Ook wordt bij verschillende leveraandoeningen, zoals acute
hepatitis, levercirrose, het hepatocellulair carcinoom en lever-
metastasen, een toename van het cobalamine waargenomen.
– Bij leveraandoeningen worden cobalaminestijgingen meestal
veroorzaakt door een uitstorting van cobalamine in de circula-
tie ten gevolge van levercelverval en/of door een verminderde
klaring van circulerend cobalamine door de aangedane lever.
– Leveraandoeningen zijn geen indicatie voor het bepalen van
de serumcobalamineconcentratie.
– Een toevallig waargenomen verhoging van de serumcobala-
mineconcentratie is wel reden voor verder onderzoek.

figuur 1. Structuur van het methylcobalaminemolecuul. De
bovenste CH3 is de methylgroep die is betrokken bij de om-
zetting van homocysteïne naar methionine door het enzym
methioninesynthase; Co = kobalt.
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met name door myeloïde cellen gesynthetiseerd. Er wor-
den twee vormen van het HC onderscheiden: een siaal-
zuurrijke en een siaalzuurarme. Het is echter beter om
aan een continu spectrum te denken dan aan twee dui-
delijk afgrensbare fracties. Waarschijnlijk worden beide
vormen van HC door de verscheidene cellen van de
myeloïde reeks geproduceerd. Door de korte halfwaar-
detijd van de siaalzuurarme vorm in de circulatie, blijft
vrijwel alleen de siaalzuurrijke vorm van HC in een aan-
zienlijke concentratie in het serum.1 7

De fysiologische rol van HC is nog niet duidelijk.
Naar analogie van lactoferrine en transferrine speelt het
eiwit mogelijkerwijs een rol bij de afweer tegen micro-
organismen door het wegvangen van cobalamine. Te-
vens vermoedt men dat HC betrokken is bij het ver-
wijderen van de cobalamineanalogen uit de bloedbaan.8

De fysiologische noodzaak van HC lijkt echter beperkt:
een deficiëntie ervan veroorzaakt geen duidelijke kli-
nisch nadelige effecten.9

opname en opslag in de weefsels
De opname van het cobalamine-gebonden (holo-)TCII
verloopt via binding aan specifieke transcobalamine-
receptoren aan het celoppervlak. Dit proces verloopt erg
snel. Het merendeel van het via de voeding opgenomen
cobalamine wordt opgeslagen in de lever (zie figuur 3).
Opmerkelijk daarbij is dat hepatocyten zelf geen TCII-
receptoren lijken te hebben. De opname van cobala-
mine verloopt hier via endotheelcellen.10 De lever heeft
normaliter een cobalaminevoorraad van enkele milli-
grammen, hetgeen de lichaamsbehoefte voor meerdere
jaren kan dekken. Ongebonden cobalamine kan tevens
de weefsels binnendringen via passieve diffusie. Dit
aspecifieke proces is onder normale condities echter van
geringe betekenis.

Cobalamine en cobalamineanalogen worden door de
lever uitgescheiden in de gal. Doordat alleen cobalami-
ne selectief bindt aan het in het duodenum aanwezige IF
wordt circa 90% van het uitgescheiden cobalamine weer
teruggeresorbeerd (zie figuur 3).2 De cobalamineanalo-
gen daarentegen verlaten het lichaam met de ontlasting.

Alhoewel in de circulatie het cobalamine grotendeels
gebonden is aan HC, speelt dit glycoproteïne geen rol
bij de opname van cobalamine door de weefsels. Ver-
wijdering uit de circulatie gebeurt via deglycosylering
gevolgd door aspecifieke eiwitopname door de lever.

De halfwaardetijd van HC in de circulatie bedraagt 6-9
dagen.

Verhoging van de serumcobalaminespiegel bij ziekte
kan het gevolg zijn van stoornissen in de serumbindings-
eiwitten TCII en/of HC of van stoornissen in de opslag-
capaciteit in de lever.

aandoeningen met een verhoogde
serumcobalamineconcentratie

Hematologische aandoeningen. Bij patiënten met chro-
nische myeloïde leukemie (CML) is de serumconcen-
tratie cobalamine meestal sterk verhoogd, soms tot 10
maal de bovengrens van de referentiewaarden (figuur
4).7 11 Dit fenomeen is gerelateerd aan een verhoogde
productie van HC door het toegenomen aantal leuko-
cyten. Nadat het HC vrijkomt uit deze cellen wordt het
verzadigd met cobalamine. De serumcobalaminecon-
centratie volgt de veranderingen in het aantal leuko-
cyten tijdens het ziekteverloop.

Bij polycythaemia vera (PV) wordt bij 30 tot 50% van
de patiënten een verhoogde serumconcentratie cobala-
mine gevonden.12-14 In vergelijking met CML zijn de stij-
gingen echter minder groot. Ook bij PV wordt de ver-
hoogde cobalamineconcentratie veroorzaakt door een
stijging van het HC. Momenteel wordt een verhoogde
serumconcentratie cobalamine beschouwd als een van
de ‘minor’ criteria voor de diagnose ‘PV’. Met name
bij het onderscheid tussen primaire en secundaire poly-
cythemie kan de serumcobalamineconcentratie diagnos-
tische waarde hebben.
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figuur 2. Schematische weergave van de rol die cobalamine
speelt als intermediair tussen de foliumzuur- en homocysteïne-
stofwisseling. THF = tetrahydrofoliumzuur.

foliumzuur-
stofwisseling

transmethyle-
ringsreactie

5-methyl-THF

extracellulair

intracellulair

methionine

homocysteïne

cobalamine

methylcobalamine

5-methyl-THF

THF

figuur 3. Vereenvoudigd schema van opname, transport en
opslag van cobalamine in het menselijk lichaam.
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Het hypereosinofiel syndroom kan gepaard gaan met
een spectaculaire stijging van de serumconcentratie co-
balamine. In een studie waarbij het aantal eosinofiele
granulocyten in het bloed varieerde tussen 2 en 26 m 109/l
werden cobalaminewaarden tot wel 30 maal de boven-
ste referentiewaarde gevonden.15 De oorzaak ligt waar-
schijnlijk bij een verhoogde productie van HC door een
toegenomen pool van zowel eosinofiele als neutrofiele
granulocyten en hun voorlopers. Secundaire eosinofilie,
bijvoorbeeld op basis van parasitaire infecties, gaat niet
gepaard met een dergelijke toename.

Bij acute myeloïde leukemie (AML) wordt vaak een
stijging van het apo-HC en/of het apo-TCII waargeno-
men. Slechts in 30% van de gevallen gaat dit gepaard
met een verhoging van de serumcobalamineconcentra-
tie.16 17 Een uitzondering hierop vormt acute promyelo-
cytenleukemie, die vrijwel steeds gepaard gaat met een
sterke stijging van de cobalaminewaarde in de circula-
tie.18 Indien de serumconcentratie cobalamine verhoogd
is bij AML, volgt deze gedurende het ziektebeloop de
tumoromvang. Het aantal relevante studies is echter
klein.

In de spaarzame literatuur over cobalaminespiegels
bij myelofibrose wordt bij ongeveer eenderde van de
onderzochte patiënten een toename van de serumcon-
centratie cobalamine beschreven.19

Patiënten met een lymfoproliferatieve aandoening
hebben zelden een toename van de serumconcentratie
cobalamine.

Leveraandoeningen. Aangezien de lever een belang-
rijke rol speelt in de opslag en het transport van coba-

lamine is het niet verwonderlijk dat leverafwijkingen
gepaard gaan met sterke veranderingen in de serumco-
balamineconcentraties. Zo wordt bij acute hepatitis bij
25-40% van de patiënten een verhoogde serumwaarde
gevonden.20 21 De ontstekingsgerelateerde celafbraak
veroorzaakt hierbij een uitstorting van opgeslagen co-
balamine. In de circulatie bindt het cobalamine zich met
name aan HC. Dit laatste proces wordt versterkt door-
dat ten gevolge van de verminderde synthesecapaciteit
van de lever de concentratie TC-II daalt.

Bij levercirrose gaat de stijging van de serumwaarde
cobalamine eveneens gepaard met weefseldepletie. In
meerdere studies werd in leverbiopten een statistisch
significante vermindering van het intracellulaire cobala-
mine waargenomen.22 23 De toename van de serumcon-
centratie cobalamine is bij cirrose gerelateerd aan de
ernst van het ziektebeeld en kan oplopen tot 4-5 maal de
bovengrens van de referentiewaarden. De afbraak van
hepatocyten verloopt echter veel minder ernstig dan bij
acute hepatitis. Men neemt dan ook aan dat een ver-
minderde opname van HC-gebonden cobalamine door
de aangedane lever eveneens een rol speelt bij de ver-
hoogde serumcobalaminewaarden.

Bij het merendeel van de kinderen met cystische
fibrose (CF) is de cobalamineconcentratie in het bloed
verhoogd. De concentraties van apo-HC en apo-TCII
zijn bij dit ziektebeeld niet verhoogd,24 analoog aan het
patroon dat bij levercirrose gevonden wordt. Men ver-
onderstelt dat het CF-gerelateerde leverlijden leidt tot
de cobalaminetoename in de circulatie.

Hepatocellulair carcinoom gaat in meer dan 50% van
de gevallen gepaard met een toename van de serumcon-
centratie cobalamine, met name het HC-gebonden co-
balamine.25 26 Waarschijnlijk ligt een verminderde kla-
ring van HC door de lever hieraan ten grondslag. Als
mogelijke oorzaken hiervoor worden een slechte door-
bloeding van de levertumor en/of een vermindering van
het aantal asialoglycoproteïnereceptoren op de maligne
hepatocyten genoemd. In enkele gevallen wordt een
correlatie tussen de tumorgrootte en de serumcobalami-
neconcentratie waargenomen.27 28

Andere maligniteiten, zoals borst-, colon-, alvlees-
klier- en maagkanker, gaan soms gepaard met een ster-
ke toename van de apo-HC- en/of apo-TC-II-waarde.
Indien hierbij levermetastasen bestaan, is bij 30 tot 40%
van de patiënten de serumconcentratie cobalamine ver-
hoogd,29-31 in sommige situaties tot meer dan 30 maal
de bovengrens van de referentiewaarden (zie figuur 4).
De toegenomen cobalamineconcentratie wordt hoogst-
waarschijnlijk veroorzaakt door verval van levercellen.
Een heldere verklaring voor de eventuele stijging van de
twee onverzadigde bindingseiwitten ontbreekt echter.

effect van aandoeninggerelateerde
verhoging van serumwaarde cobalamine

De functionele cobalaminestatus van een patiënt kan af-
gemeten worden aan de activiteit van de cobalamine-
afhankelijke enzymen. In principe is deze status dan ook
vooral afhankelijk van het intracellulair beschikbare co-
balamine en niet van het cobalamine in de circulatie. De
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figuur 4. Overzicht van waargenomen cobalamineconcentra-
ties in bloed bij verschillende pathofysiologische condities.
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plasmaconcentraties van homocysteïne en methylma-
lonzuur, substraten van respectievelijk methioninesyn-
thase en methylmalonyl-CoA-mutase, hebben dan ook
diagnostische waarde bij het opsporen van een functio-
neel cobalaminegebrek.32 In meerdere studies is reeds
aangetoond dat ook bij een licht verlaagde of zelfs nor-
male serumconcentratie cobalamine er een functionele
cobalaminedeficiëntie kan zijn, zich uitend in hematolo-
gische en/of neurologische klachten.33 34 Indien bij een
sterk vermoeden van een cobalaminedeficiëntie de se-
rumwaarde niet aanzienlijk verlaagd is, kan het dan ook
raadzaam zijn om de plasmaconcentraties van methyl-
malonzuur en/of homocysteïne te bepalen. Verhoogde
waarden van deze metabolieten duiden op een intracel-
lulair, functioneel cobalaminegebrek waarbij suppletie
geïndiceerd is. Een effectieve respons op cobalamine-
toediening dient daarbij binnen enkele weken te resul-
teren in een daling van de methylmalonzuur- en/of
homocysteïneconcentratie in het bloed.

Op theoretische gronden zou een sterk verhoogde
serumconcentratie cobalamine ook gepaard kunnen
gaan met een functionele cobalaminedeficiëntie. Door
preferente binding van cobalamine aan HC zou er on-
voldoende cobalamine beschikbaar kunnen zijn voor
binding aan TCII, het fysiologische transporteiwit dat
noodzakelijk is voor intracellulaire opname.35 Ook pa-
thologische veranderingen in organen, zoals levercirro-
se, kunnen resulteren in een verminderde intracellulai-
re opname van cobalamine.34 Een verhoging van de
methylmalonzuur- en/of homocysteïneconcentraties in
combinatie met een toegenomen serumconcentratie
cobalamine is reeds enkele malen beschreven.34 35 Aan-
wijzingen voor klinische gevolgen van dit fenomeen in
de vorm van macrocytaire anemie en/of neuropsychia-
trische symptomen zijn er echter niet.

conclusie
Het hier geschetste overzicht geeft aan dat meerdere
ziektebeelden gepaard kunnen gaan met een verhoogde
serumconcentratie cobalamine. De mogelijke relevantie
van een dergelijke bevinding ligt met name in het diag-
nostische traject. Ten eerste is mede op basis van de co-
balamineconcentratie in het bloed een onderscheid mo-
gelijk tussen primaire en secundaire vormen van respec-
tievelijk PV en hypereosinofiel syndroom. Daarnaast is
bij het constateren van een (sterk) verhoogde serum-
concentratie cobalamine, bijvoorbeeld naar aanleiding
van onderzoek naar de oorzaak van een anemie, ver-
volgonderzoek geïndiceerd. Mogelijk ten overvloede
dient nadrukkelijk vermeld te worden dat het bepa-
len van een serumcobalamineconcentratie niet gebruikt
moet worden als screeningsonderzoek naar een even-
tuele ernstige leveraandoening of een al dan niet hema-
tologische maligniteit.

abstract
The significance of an elevated cobalamin concentration in the
blood
– Elevated levels of serum cobalamin may be a sign of a serious,
even life-threatening, disease.

– Diseases such as chronic myeloid leukaemia, promyelocytic
leukaemia, polycythaemia vera and hypereosinophilic syn-
drome are often accompanied by markedly elevated levels of
cobalamin in the blood. A rise in the serum cobalamin concen-
tration is one of the diagnostic criteria for polycythaemia vera
and hypereosinophilic syndrome.
– In haematological disorders, the increase in circulating cobal-
amin levels is predominantly caused by enhanced production
of haptocorrin.
– Several liver diseases such as acute hepatitis, cirrhosis of
the liver, hepatocellular carcinoma and metastatic liver disease
can also be accompanied by an increase in circulating cobala-
min.
– In liver diseases, the increase in cobalamin is predominantly
caused by cobalamin release during hepatic cytolysis and/or
through decreased clearance of circulating cobalamin by the
affected liver.
– Liver disorders are not an indication for determining the se-
rum cobalamin concentration.
– However, a coincidentally observed elevated serum cobal-
amin concentration is reason for further investigation.
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Bij ongeveer 40% van de patiënten met een bacteriële
pneumonie wordt röntgenologisch ophoping van pleura-
vocht geconstateerd. Meestal is het verloop ‘ongecom-
pliceerd’ en verdwijnt dit steriele pleuravocht bij ade-
quate antibiotische therapie. In 5-10% van de gevallen
van pleuravochtophoping krijgt de effusie echter een
‘gecompliceerd’ karakter en ontstaan loketvorming en/
of intrapleurale ophoping van pus, waarvoor de term
‘empyeem’ wordt gebruikt.1

De sterftecijfers bij empyeem schommelen tussen de
4 en 20%, afhankelijk van de leeftijd, de klinische toe-
stand van de patiënt en de aanwezigheid van comorbidi-
teit.2

pathofysiologie
Als bij een pneumonie de pleura visceralis is betrok-
ken, kan een tweeledige pleurale ontstekingsreactie ont-
staan, welke primair veroorzaakt wordt door de meso-

theelcellen en secundair wordt onderhouden door de in-
flux van inflammatoire cellen. In eerste instantie worden
geactiveerde mesotheelcellen onder invloed van cyto-
kinen als tumornecrosisfactor-α en interferon-γ of van
bacteriële producten zoals lipopolysachariden aangezet
tot de productie van epitheliaal neutrofielenactivatie-
eiwit 78 en interleukine-8, welke door middel van adhe-
siemoleculen neutrofiele granulocyten in de pleuraholte
aantrekken.

Verplaatsing van neutrofiele granulocyten door de
mesotheellaag verandert de permeabiliteit van de mem-
braan, waardoor de passage van eiwitten toeneemt.
Daarnaast bevatten mesotheelcellen contractiele fila-
menten die bij ontsteking intercellulaire ‘ruimten’ creë-
ren, met als gevolg een nog grotere opstapeling van neu-
trofiele granulocyten in de pleuraholte. Door middel van
fagocytose en het uitscheiden van bactericide metabolie-
ten (onder andere nitraatoxide) proberen de mesotheel-
cellen een bacteriële invasie te verhinderen. Naarmate
de inflammatoire cellen en eiwitten in de pleuraholte
zich opstapelen, wordt in toenemende mate schade aan
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