Valkuilen bij interpretatie van
HbA1c
In de beoordeling van de diabetescontrole van onze patiënten met
diabetes type 2 speelt de uitslag van het HbA1c een belangrijke
rol. Dat is ook het geval bij de beslissing of de behandeling van diabetes type 2 wel of niet geïntensiveerd moet worden. Van belang
is dus goed inzicht te hebben in de factoren die - naast de
glykemische instelling - invloed hebben op het HbA1c.
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die een afspiegeling is van de glucoseregulatie tijdens de nachtelijke uren (Monnier,
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Factoren die invloed hebben op het HbA1c
Anemie: Zolang de levensduur van de erythrocyten normaal is, is het HbA1c niet afwijkend, ook niet bij een anemie. Bij een onbehandelde anemie kan een verlaging van het
HbA1c aangetroffen
worden wanneer de anemie mede berust op een verkorte levensduur van de rode bloedcellen (zoals bij hemolyse (versterkte bloedafbraak), hypersplenisme (verhoogde miltactiviteit
met wegfilteren/afbraak van rode bloedcellen). Wanneer een anemie berust op een tekort
aan vitamine B12 (zoals soms ten gevolge van metformine gebruik of door verminderde
opname in de maag of verminderde resorptie in de dunne darm) foliumzuur of ijzer kan de
levensduur van erythrocyten juist verlengd zijn en wordt door langere expositie van de rode
bloedcellen aan een hyperglykemisch milieu soms juist een hoger HbA1c gezien. Adequate
behandeling van een anemie (met suppletie, afhankelijk van de oorzaak, van vitamine B12,
foliumzuur of ijzer) leidt weer tot versterkte en versnelde aanmaak van jonge rode bloedcellen die juist relatief kort de invloed van glycering ondergaan hebben. Dit geldt ook voor
mensen waarbij de bloedaanmaak in het beenmerg door erythropoïetine – toediening wordt
gestimuleerd en na toediening van een bloedtransfusie. Hierdoor kan na anemiebehandeling
een vertekend relatief te laag HbA1c gemeten worden. Aderlatingen, als behandeling voor
hemochromatose, kunnen een vertekend laag HbA1c veroorzaken.
Hemoglobinopathie: genetische afwijkingen kunnen tot afwijkende structuur van het hemoglobine leiden. Voorbeelden zijn alfa- en betathalassemie. Soms blijft compensatoir bij
erfelijke hemoglobineveranderingen een percentage foetaal hemoglobine aanwezig (HbF).
Ook bij een aanleg voor een sikkelceltrait wordt een afwijkende hemoglobinestructuur gevonden (HbS). De hemoglobinopathieën leveren soms, door deze afwijkende hemoglobinestructuren. in het laboratorium problemen op bij de HbA1c bepaling, waarbij de uitslag
meestal te hoog, maar soms ook verlaagd kan zijn. Dit is mede afhankelijk van de gebruikte methode voor de analyse. Bij een chromatografische analyse van het hemoglobine ontstaan bij het onder electrische lading ‘uiteen trekken ’van de Hb-fracties soms meerdere
pieken, waarvan de oppervlakte dan ten onrechte wordt mee berekend in het HbA1c. Dit
leidt dan tot een ten onrechte te hoog HbA1c. Bij verdenking op een hemoglobinopathie (bij
onbegrepen microcytaire anemie of buitenlandse patiënten vanuit Azië, Caribisch of Mediterraan gebied) kan navraag gedaan worden in het klinisch laboratorium
naar de methode voor HbA1c bepaling en of deze gevoelig is voor eventueel aanwezige
hemoglobinopathieën. Met affiniteitschromatografie kan het HbA1c bij Hb-varianten wel
betrouwbaar worden gemeten. Wanneer hemoglobinopathie aanleiding geeft tot hemolyse
(versterkte bloedafbraak), kan door versnelde compensatoire aanmaak van het rode bloed
in het beenmerg ook een te laag HbA1c gemeten worden.
Versterkte bloedafbraak: allerlei aandoeningen (auto-immuunziekten, hemoglobinopathie, medicatiegebruik, infectieziekten zoals malaria) kunnen tot versterkte bloedafbraak of
verkorte levensduur van erythrocyten leiden. Wanneer hierbij ter compensatie versterkte
bloedaanmaak in het beenmerg plaats vindt is de netto expositie van de rode bloedcellen
aan het glykemisch milieu te kort. Hierdoor wordt dan een vertekend te laag HbA1c gemeten.
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Nierinsufficiëntie: Bij diabetespatiënten die met nierdialyse worden behandeld spelen
diverse factoren die het HbA1c kunnen beïnvloeden. Uremie kan de levensduur van rode
bloedcellen bekorten wat mogelijk tot een verlaging van het HbA1c kan leiden. Aan de andere kant leidt ernstige uremie ook weer tot een reactie met hemoglobine waarbij carbonylHb wordt gevormd. Afhankelijk van de gebruikte analyse wordt hierbij een verhoogd HbA1c
gemeten. Het zogenaamde gecarbamyleerd hemoglobine kan bij uremie tot 22 mmol/mol
(2%) van het totale HbA1c uitmaken. Dit geldt voor de bepaling met electroforetische en
ionchromatografie , maar niet voor affiniteitschromatografie. Renale anemie waarbij epo
(erythropoïetine) wordt toegediend, resulteert in een te laag gemeten HbA1c door toename
van de aanmaak van jonge rode bloedcellen. Dit zelfde geldt, zoals reeds eerder opgemerkt
voor behandeling van anemie door een bloedtransfusie. Gebruik van hoge doseringen vitamine C of E kan ook tot een te lage HbA1uitslag
leiden. Een sterk verhoogd trigliceride-gehalte (zoals bij een nefrotisch syndroom kan optreden) resulteert via de beïnvloeding van de meetanalyse tot een te hoog HbA1c.
Andere factoren die van invloed op de meting van het HbA1c kunnen zijn betreffen medicatiegebruik. Salicylaten (zoals aspirine) resulteren via acetylering van hemoglobine tot een
te hoog HbA1c. Ook alcohol beïnvloedt de meetanalyse voor HbA1c. Biologische factoren
spelen ook een rol; met toenemende leeftijd neemt de levensduur van erythrocyten af. Dit
geldt mogelijk in nog sterkere mate voor diabetespatiënten. Het HbA1c is 0.4% hoger bij
personen >70 jaar ten opzichte van personen van 40 jaar met dezelfde glucose tolerantie.
Zwangerschap kan, door onder andere hemodilutie, tot een verlaagd gemeten HbA1c leiden. Dat is in de meeste gevallen van anemie, zoals ijzergebreksanemie, het geval. Pas als
de bloed-aanmaak hoger is dan normaal (veel reticulocyten), zoals door bloedafbraak bij
een hemolytische anemie daalt het HbA1c en is het geen goede afspiegeling meer van de
gemiddelde glucoseconcentratie.
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