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Casus 2

Patiënt B, een 37-jarige man, presenteerde zich op de 
polikliniek Maag-Darm-Leverziekten vanwege buikpijn 
sinds zijn niertransplantatie 8 jaar eerder. De pijn was 
onder in de buik gelokaliseerd. Het ontlastingspatroon 
was niet afwijkend. Er waren geen risicofactoren voor 
pancreatitis. De uitslagen van het poliklinische laborato-
riumonderzoek staan in de tabel.

Casus 1

Patiënt A, een 80-jarige vrouw, werd gezien op de spoed-
eisende hulp (SEH) met pijn rechts boven in de buik uit-
stralend naar de rug, gepaard gaande met braken. Zij was 
recent opgenomen geweest wegens cholecystitis met 
galstenen, waarvoor een conservatief beleid was gevolgd. 
Een electieve cholecystectomie à froid werd gepland. 
Haar temperatuur was 37,9°C bij binnenkomst op de 
SEH. De ontlasting was niet ontkleurd. De laboratori-
umuitslagen staan in de tabel.

Zowel de lipase- als de amylasebepaling wordt gebruikt bij de diagnostiek van acute pancreatitis. Tegenwoordig 
heef t de lipasebepaling hierbij de voorkeur, maar waarom eigenlijk? Doe de labquiz en lees de achtergronden.

LabquIz

Diagnostische waarde lipase bij acute pancreatitis
Lenneke Prinzen, J.C.a. (Yolande) Keulemans en Otto bekers 

TaBEL uitslagen van laboratoriumbepalingen van patiënt a en b

bepaling patiënt a referentiewaarden patiënt B referentiewaarde

sEH 4 dagen na opname

natrium 139 135-145 mmol/l

creatinine 112 84 50-100 µmol/l 168 60-115 µmol/l

eGFR 41 57 > 60 ml/min/1,73m2 40 > 60 ml/min/1,73m2

aF 403 < 140 u/l 69 < 140 u/l

γ-GT 690 426 < 40 u/l 29 < 55 u/l

aLaT 359 153 < 35 u/l 15 < 45 u/l

LD 531 245 120-250 u/l 172 120-250 u/l

bilirubine totaal 57,4 33,3 < 20 µmol/l 16.3 < 20 µmol/l

lipase 8142 31 < 60 u/l 124 < 60 u/l

amylase 1573 < 220 u/l 288 < 220 u/l

CRP 4 120 < 10 mg/l <1 < 10 mg/l

albumine 44,7 32-47 g/l

eGFR = geschatte glomerulaire filtratiesnelheid, bepaald met de ‘Modification of diet in renal disease’(MDRD)-formule; aF = alkalische fosfatase.

 

 

WaT is uW WaarsCHijnLijkHEiDsDiagnosE?  
kies één van onderstaande mogelijkheden:

a acute pancreatitis.
b Cholecystitis.
c nierinsufficiëntie.
d Maligniteit.

 

U

 

WaT is uW WaarsCHijnLijkHEiDsDiagnosE?  
kies één van onderstaande mogelijkheden:

a acute pancreatitis.
b Cholecystitis.
c nierinsufficiëntie.
d alcoholische hepatitis.

 

U●>  anT WoorDEn En uiTLEg ELDErs in DiT nuMMEr
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Antwoord cAsus 2: nierinsufficiëntie
Patiënt B, een 37-jarige man, presenteerde zich op de 
polikliniek Maag-Darm-Leverziekten vanwege pijn 
onder in de buik. Hij had deze pijn sinds hij 8 jaar eerder 
een niertransplantatie had ondergaan. Zijn ontlastings-
patroon was niet afwijkend. Hij rookte en dronk niet, in 
de familie kwamen geen pancreasaandoeningen voor en 
hij had geen galstenen.
Op de polikliniek bleken de lipase- en amylasewaarde 
matig verhoogd te zijn; de leverenzymwaarden waren 
niet afwijkend. De verhoging van de lipaseconcentratie is 
hoogstwaarschijnlijk een gevolg van zijn verminderde 
nierfunctie. Door verminderde uitscheiding wordt de 
halfwaardetijd van lipase verlengd, met een matige ver-
hoging van de concentratie tot gevolg. Voor de diagnose 
‘acute pancreatitis’ wordt over het algemeen een lipase-
verhoging van minimaal 3 maal de bovengrens van de 
referentiewaarden aangehouden. Ook in deze casus geldt 
dat een amylasebepaling geen toegevoegde waarde heeft.

●>  Voor Verdieping en Achtergronden, 
 zie www.nt Vg.nl, zoeken op A6432

Antwoord cAsus 1: Acute pAncreAtitis
Patiënt A, een 80-jarige vrouw, werd gezien op de SEH 
vanwege pijn rechts boven in de buik, met bandvormige 
uitstraling naar de rug en braken. Zij was 2 weken daar-
voor opgenomen geweest onder verdenking van chole-
cystitis. Er was besloten tot een cholecystectomie à froid. 
Haar eetlust was slecht en sinds een dag nam de pijn fors 
toe. Haar ontlasting was bruin van kleur.
Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een matig-zieke pati-
ente met een temperatuur van 37,9ºC, niet evident icte-
risch. De bloeddruk en polsfrequentie waren verhoogd, 
respectievelijk 195/85 mmHg en 75/min. De zuurstof-
saturatie was 99%. Zij had een soepele buik met drukpijn 
rechts boven in de buik. Het laboratoriumonderzoek bij 
opname toonde verhoogde waarden van lipase, amylase, 
bilirubine, LD, ALAT, γ-GT en AF bij een niet-afwijkende 
CRP-waarde (zie de tabel bij de vragen). Met deze bevin-
dingen werd de diagnose ‘acute biliaire pancreatitis’ 
gesteld. Er was sprake van geringe nierinsufficiëntie, die 
de sterke verhoging van de lipasewaarde onvoldoende 
kon verklaren. 4 dagen na opname waren de meeste labo-
ratoriumuitslagen vrijwel genormaliseerd. Het CRP was 
echter gestegen naar 120 mg/l. Aangezien CRP een acu-
tefase-eiwit is waarvan de concentratie ongeveer 6-8 uur 
na het begin van een ontsteking gaat stijgen en na circa 
48 uur zijn maximum bereikt, pasten de CRP-waarden bij 
de inflammatie door de pancreatitis.
Opgemerkt dient te worden dat het aanvragen van een 
amylasebepaling geen enkele toegevoegde waarde heeft 
bij het diagnosticeren van acute pancreatitis. In het 
onderdeel ‘Verdieping’ van deze labquiz gaan wij daar 
verder op in.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht.

Centraal Diagnostisch Laboratorium: dr.ir. L. Prinzen, klinisch 

chemicus i.o., dr. O. Bekers, klinisch chemicus.

Afd. Maag-darm-leverziekten: dr. J.C.A. Keulemans, 

maag-darm-leverarts.

Contactpersoon: dr. O. Bekers (o.bekers@mumc.nl).

ANTwooRDEN op DE LAbquIz

Diagnostische waarde van lipase bij acute pancreatitis
Lenneke prinzen, J.C.A. (Yolande) Keulemans en otto bekers 
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Daarom is lipase niet maar amylase wél meetbaar in de 
urine als de waarden van deze enzymen in het bloed ver-
hoogd zijn.
Van oudsher werd vooral amylase voor diagnostiek van 
acute pancreatitis gebruikt, omdat in het verleden geen 
goedkope en snelle analyses voor lipase beschikbaar 
waren. Inmiddels zijn ook lipasebepalingen standaard en 
24 uur per dag cito aan te vragen. Het bepalen van amy-
lase heeft geen enkel voordeel meer boven de lipasebepa-
ling en ook de combinatie heeft geen toegevoegde waarde. 
Overigens staat in de Nederlandse richtlijn nog steeds 
vermeld dat amylase en lipase vergelijkbaar zijn in diag-
nostische accuratesse,6 in tegenstelling tot de Britse 
richtlijn waarin lipase wordt geprefereerd boven amy-
lase;7 beide richtlijnen zijn opgesteld in 2005.
Het meten van amylase in urine heeft evenmin toege-
voegde waarde. Een verhoogde serum-amylasewaarde 
wordt in 2-5% van de gevallen veroorzaakt door macro-
amylase.8 Hierbij is een deel van het amylase gebonden 
aan grotere moleculen, zoals immunoglobulinen. De 
verhoogde concentratie is dan ook gevolg van de vermin-
derde renale uitscheiding van amylase door de toegeno-
men molecuulgrootte (> 200 kDa), en is dus niet patholo-
gisch.9 Om macro-amylase aan te tonen is een 
amylasebepaling in urine nodig; in urine is amylase in 
dat geval nauwelijks aantoonbaar. Bij een verhoogde 
lipasewaarde is een bepaling in urine niet nodig.

Specificiteit en SenSitiviteit lipaSe bij de diagnoStiek van acute 
pancreatitiS
De sensitiviteit en specificiteit van lipase zijn afhankelijk 
van de afkapwaarde die wordt gebruikt. Doorgaans wordt 
3 maal de bovengrens aangehouden als afkapwaarde, 
zoals ook beschreven in de Nederlandse ‘Richtlijn acute 
pancreatitis’.6 De specificiteit en sensitiviteit liggen res-
pectievelijk tussen de 92-99% en 85-100%.4,5,10

De sensitiviteit van de amylasebepaling is lager dan die 
van de lipasebepaling door de langere halfwaardetijd van 
lipase, zoals eerder uitgelegd. Hierdoor is een al wat lan-
ger bestaande pancreatitis wel aantoonbaar met lipase, 
terwijl amylase niet meer aantoonbaar is in serum. De 
sensitiviteit van beide enzymen is vergelijkbaar in de 
acute fase van de ziekte. Het heeft dus ook diagnostisch 
geen meerwaarde om een amylasebepaling aan te vragen 
als de lipasewaarde niet afwijkend is en er een sterke 
verdenking op acute pancreatitis is.

Lipase is een enzym dat in verschillende isovormen voor-
komt, waaronder lipoproteïnelipase, intestinaal lipase, 
hepatisch lipase en natuurlijk pancreaslipase. Het enzym 
hydrolyseert triglyceriden tot vetzuren en glyceriden. 
Alle isovormen worden geïnactiveerd door galzuren. De 
werking van pancreaslipase is afhankelijk van een gelijk-
tijdig door het pancreas afgegeven co-enzym, namelijk 
colipase. Dit enzym zorgt ervoor dat lipase in aanwezig-
heid van galzuren actief kan zijn. Lipase-excretie door 
het pancreas vindt plaats onder invloed van het hormoon 
cholecystokinine, dat vrijkomt onder invloed van pepti-
den en vet in het duodenum.

bepaling lipaSe
Lipase wordt over het algemeen spectrofotometrisch 
bepaald met behulp van een activiteitsmeting. Het chro-
mogene substraat 1,2-O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaar-
zuur-(4'-methylresorufine)-ester wordt door lipase omge-
zet in de kleurstof methylresofurine, waarvan de 
kleurintensiteit gemeten wordt.1 Door toevoeging van 
colipase is de bepaling specifiek voor pancreaslipase, en 
niet voor de andere isovormen. De kleurintensiteit die 
gemeten wordt is recht evenredig met de lipase-activiteit.1

lipaSe en amylaSe in de diagnoStiek van acute pancreatitiS
Zowel amylase als lipase, 2 enzymen met een vergelijk-
bare grootte van ongeveer 50 kDa,2,3 komen bij acute 
pancreatitis vrij in de circulatie door autolyse van pan-
creasweefsel. Meestal wordt acute pancreatitis veroor-
zaakt door galstenen of alcoholmisbruik – dit laatste met 
name in combinatie met roken; andere oorzaken zijn 
medicatiegebruik, hypertriglyceridemie, hypercalciëmie 
of een afwijkende anatomie van de ductus pancreaticus.
Zowel lipase als amylase wordt gebruikt in de diagnos-
tiek van acute pancreatitis. De enzymen hebben een ver-
gelijkbare specificiteit, maar lipase heeft door een langere 
serumhalfwaardetijd een hogere sensitiviteit. Door de 
langere halfwaardetijd is lipase ook nog aantoonbaar 
wanneer amylase reeds uit de circulatie verdwenen is. De 
sensitiviteit voor amylase is slechts 72-79%.4,5

De langere halfwaardetijd van lipase wordt veroorzaakt 
door een verschil in renale resorptie tussen lipase en 
amylase. Zowel lipase als amylase wordt gefiltreerd in de 
glomerulus – ze zijn immers van vergelijkbare grootte – 
maar lipase wordt vervolgens volledig teruggeresorbeerd 
terwijl amylase niet volledig wordt teruggeresorbeerd. 

VERDIEpING LabQuIz

Diagnostische waarde van lipase bij acute pancreatitis
Lenneke prinzen, J.C.a. (Yolande) Keulemans en Otto bekers 
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Verder kan de serum-amylasewaarde verhoogd zijn bij 
parotitis; in dat geval gaat het echter om een toename 
van het speekselamylase. Dit kan leiden tot een fout-
positieve uitslag als het gaat om pancreatitis, en verlaagt 
dus de specificiteit van de amylasebepaling.

correleert lipaSe met de ernSt van de ziekte?
Lipase is niet geschikt om de ernst van de ziekte in te 
schatten, en een lipasewaarde heeft ook geen prognosti-
sche betekenis. Een CRP-bepaling is geschikter om de 
ernst van de pancreatitis in te schatten, echter pas circa 
48 uur na het ontstaan van de klachten.11

kan lipaSe differentiëren tuSSen oorzaken van pancreatitiS?
Lipase kan niet differentiëren tussen oorzaken van pan-
creatitis. Er zijn aanwijzingen dat verhoging van de ALAT-
waarde bij patiënten met acute pancreatitis duidt op een 
biliaire oorzaak van de pancreatitis.11 Volgens de literatuur 
is het is controversieel dat een lipase/amylase-ratio groter 
dan 2 zou wijzen op alcoholische pancreatitis.11

referentiewaarden, beSliSgrenzen en teSteigenSchappen
In ons ziekenhuis is de referentiewaarde voor lipase < 60 
U/l. De afkapwaarde voor acute pancreatitis is, volgens de 
Nederlandse richtlijn, 3 maal de bovengrens (180 U/l).6 De 
sensitiviteit en specificiteit zijn hierboven beschreven.

koSten
De tarieven voor de genoemde bepalingen, vastgesteld 
door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG), 
bedragen voor lipase € 2,38, voor amylase € 2,47 en voor 
CRP € 4,88.

wat iS het kritiSch verSchil van lipaSe?
Laboratoriumbepalingen worden soms herhaald om het 
verloop van een ziekte te volgen. Het kritisch verschil van 
een laboratoriumuitslag geeft aan hoe sterk de huidige 
laboratoriumuitslag moet verschillen van de vorige om 
met 95% zekerheid te kunnen zeggen dat er inderdaad 
sprake is van een klinisch relevant verschil. Het is echter 
niet zinvol om het kritisch verschil van de lipasewaarde 

te bepalen, omdat deze waarde niet gebruikt kan worden 
om de patiënt te volgen. De uitslag correleert immers 
niet met de ernst van de ziekte.
In het algemeen hangt het kritisch verschil af van zowel 
de biologische als de analytische variatie. Voor de meeste 
laboratoriumbepalingen – ook voor lipase – is de analy-
tische variatie kleiner dan de biologische. Het kritisch 
verschil is te berekenen met behulp van de volgende for-
mule:

Hierbij is CVb de binnen-persoon-variatie en CVa de ana-
lytische variatie.
De binnen-persoon-variatie van lipase is 23,1%.12 De 
analytische-variatiecoëfficiënt voor lipasebepalingen in 
het laboratorium van het Maastricht Universitair 
Medisch Centrum is ongeveer 1,5%. Voor CRP is de bin-
nen-persoon-variatie 42,2% en de analytische variatie in 
ons laboratorium 2.8%.12 Het kritisch verschil voor lipase 
komt hiermee op 65% en voor CRP op 120%. Dat wil zeg-
gen dat een toename van CRP van bijvoorbeeld 40 mg/l 
op dag 1 naar 60 mg/l op dag 2 geen significante verho-
ging is. 120% van de waarde op dag 1 is 48 mg/l, terwijl de 
toename slechts 20 mg/L is, en dus lager dan het kritisch 
verschil. De tweede uitslag zou dus minimaal 88 mg/L 
moeten zijn (40 mg/l + 48 mg/l) om met 95% zekerheid te 
kunnen zeggen dat het een klinisch significante verho-
ging betreft.

valkuilen
Van de lipasebepaling zijn geen analytische valkuilen 
bekend. Er zijn enkele casussen beschreven waarin fout-
positieve en fout-negatieve uitslagen worden gemeld voor 
de lipasebepaling bij patiënten met verdenking op acute 
pancreatitis.13-15 De lipasewaarde kan verhoogd zijn bij 
andere abdominale aandoeningen, maar meestal is de 
waarde dan niet zo sterk verhoogd (tot 200 U/l) als bij 
acute pancreatitis.

●>  kijk ook op www.nt vg.nl/kliniSchepraktijk
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