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ACVIM CONSENSUS –
DIAGNOSIS OF IMHA 
IN DOGS AND CATS

INLEIDING

• Panel van 22 experts van over de hele wereld

• Aanvankelijk werden de abstracten van 723 artikelen beoordeeld

• 475 papers 'uitgesloten' omdat ze niet voldeden aan inclusiecriteria

• + 118 papers 'uitgesloten' omdat er geen informatie was over mogelijke 
onderliggende oorzaak

• In totaal 81 papers waaruit gegevens werden geëxtrapoleerd
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COMORBIDITEITEN MOGELIJK 
GEASSOCIEERD MET IMHA

• Verdeeld in 5 grote groepen

• Infecties

• Neoplasie

• Ontstekingsaandoeningen

• Geneesmiddelen

• Toxines

• Er werd een nieuwe tool voor kwaliteitsbeoordeling en gegevensextractie ontwikkeld

• D-score (van 1 tot 7) = wanneer de studie in zijn hypothese de vraag stelde (die al dan niet werd 
beantwoord) of de comorbiditeit geassocieerd was met IMHA

• Wanneer 'alleen beschrijvende associatie' (dus het antwoord of de comorbiditeit geassocieerd was 
met IMHA werd niet beantwoord)  score D 1 (= laagst mogelijke score)

• Voor meer info over scoring en statistieken: zie paper ;-)

INLEIDING

• IMHA = ziekte met hoge morbiditeit en mortaliteit

• Snelle diagnose en behandeling is belangrijk, maar er bestaat weinig consensus over 
welke diagnostische criteria moeten worden gebruikt

• Verder is onderscheid tussen ASSOCIATIEVE IMHA (met onderliggende oorzaak) 
en NIET-ASSOCIATIEVE IMHA (geen onderliggende oorzaak) belangrijk, maar 
sluitend bewijs dat bepaalde aandoeningen geassocieerd zijn met IMHA ontbreekt

• Een samenvatting van het bewijsmateriaal zou clinici in staat stellen om de 
waarschijnlijkheid dat een bepaalde comorbiditeit betrokken is bij de pathogenese 
van IMHA beter in te schatten, en zou kunnen helpen om beter te kunnen beslissen 
welke diagnostische testen moeten worden uitgevoerd bij individuele patiënten
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DIAGNOSE VAN IMHA

• Er bestaat geen gouden standaard voor de diagnose van IMHA in de diergeneeskunde (dezelfde 
situaties in de humane geneeskunde)

• In de humane geneeskunde wordt de DAT (directe antiglobulinetest) vooral gebruikt voor de 
diagnose van IMHA

• Maar deze test is niet specifiek (false + resultaten komen voor) noch 100% gevoelig (vals – resultaten 
kunnen optreden)

• Daarom moet de test altijd samen met andere diagnostische testen + respons op immunosuppressieve 
behandeling worden geïnterpreteerd

• Ook veel variabiliteit in hoe de test wordt uitgevoerd en geïnterpreteerd  dit + het ontbreken dat er 
geen gouden standaard is voor diagnose van IMHA is, maakt het ook moeilijk om studies onderling met 
elkaar te vergelijken (omdat veel studies veel verschillende inclusiecriteria gebruiken voor IMHA)

• 7/8 panelleden zijn van mening dat het algoritme dat in figuur 2 wordt weergegeven geschikt is 
om te gebruiken voor de diagnose van IMHA bij honden en katten

Voorgesteld algoritme voor de 
diagnose van IMHA bij honden 
en katten

Algoritme kan best bekeken 
worden in het artikel zelf 
(bijgevoegd)
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ANEMIE

• Het panel haalt aan dat een microhematocrietmeting moet worden uitgevoerd 
in plaats van een Hct door geautomatiseerde analysator (al is de invloed van 
agglutinatie of sferocytose op een microhematocriet niet bekend)

• De afwezigheid van regeneratie mag IMHA niet uitsluiten, aangezien 30% van 
de honden met IMHA niet regeneratief is op het moment van diagnose

TEKENEN VAN IMMUUNGEMEDIEERDE
AFBRAAK

1. Sferocytose

• Alleen bij honden betrouwbaar (omdat katten RBC’n van nature een centrale opklaring missen)

• Vóór transfusie (omdat bewaard bloed sferocyten kan bevatten)

• Bloeduitstrijkje van goede kwaliteit, in de monolayer

• Sferocyten kunnen verhoogde osmotische fragiliteit veroorzaken, maar de panelleden adviseren 
niet om deze test te gebruiken, omdat verhoogde OF ook kan worden gezien bij hyperlipidemie 
en in oudere RBC`n

• Niet-immuungemedieerde oorzaken voor sferocyten (slangenvergiftiging, intoxicatie met Zn, 
paracetamol, splenomegalie, PKD, aandoeningen die RBC-fragmentatie en erfelijke ziekten) 
moeten worden uitgesloten

• ≥ 5 sferocyten/HPF heeft sens 63% en spec 95% voor diagnose van IMHA bij honden 
wanneer ≥ 5 sferocyten/HPF is een diagnose van IMHA waarschijnlijk

•
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TEKENEN VAN IMMUUNGEMEDIEERDE
AFBRAAK

2. Autoagglutinatie

• Niet betrouwbaar om te evalueren op een gedroogd bloeduitstrijkje 

• Autoagglutinatie met 1 druppel bloed + 4 druppels NaCl: 100% spec voor dx IMHA in 
één studie

• Autoagglutinatie 1:1: specif van 95% voor dx IMHA (n= 85 honden) en 85% wanneer 
populatie van honden met anemie

• Om vals + resultaten te verminderen, raden de pannelleden aan om RBC`n 3 keer te 
wassen en vervolgens de verhouding 1: 4 (bloed:NaCl) te gebruiken

• NaCl moet tussen kamertemperatuur en 37C zijn

OPMERKING: een abstract dat werd gepresenteerd op het ACVIM-congres in 2020 toonde 
aan dat de specificiteit voor de autoagglutinatie een stuk lager zou kunnen zijn dan wat 
wordt gepresenteerd in de ACVIM-consensus wanneer een 1: 4-verhouding met NaCl wordt 
gebruikt en dat idealiter een 1: 49-verhouding met zoutoplossing moet worden gebruikt

TEKENEN VAN IMMUUNGEMEDIEERDE
AFBRAAK

3. Aantonen van anti RBC antilichamen

• 5 panelleden gaven de voorkeur aan de DAT (Coombs` test) en 3 panelleden vonden DAT en 
flowcytometrie (FC) even betrouwbaar

• Als de DAT niet kan worden uitgevoerd vanwege aanhoudende autoagglutinatie, is de combinatie 
van bloedarmoede + hemolyse + agglutinatie voldoende voor een diagnose

• Sens voor DAT voor honden varieerde van 61-82% en voor katten 82%

• Specif voor DAT (studies van 2006-2016) was 94-100% (honden) en 95-100% (katten)

• FC

• Kleine experimentele studies: 100% gevoeligheid

• In een klinische studie: sens 67%

• Specificiteit (in studiegroep met ernstig zieke patiënten) 87,5-92%
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TEKENEN VAN IMMUUNGEMEDIEERDE
AFBRAAK

3. Aantonen van anti RBC antilichamen

• Panelleden raden aan om bloedstalen te verzamelen voor DAT of FC  VOORDAT DE 
immunosuppressieve behandeling wordt gestart en VÓÓR transfusie 

• OPMERKING; Urs Giger presenteerde een grote studie op het ACVIM-congres 2021 waarin 
gevonden werd dat de DAT weken tot maanden positief blijft bij honden met IMHA en dat daarom 
testen op DAT nog steeds mogelijk is bij honden die immunosuppressiva hebben gekregen, evenals 
in bewaarde bloedstalen (tot een week in de koelkast)

• FC kan als voordeel hebben dat het een kwantitatief resultaat geeft en eventueel gebruikt kan 
worden voor monitoring van behandeling (nog niet geëvalueerd)

BEWIJS VAN HEMOLYSE

1. Sferocytose

2. Hyperbilirubinemie

• Bij afwezigheid van cholestase, leverdisfunctie en sepsis kan dit wijzen op hemolyse

• Het volgende wordt voldoende geacht voor bewijs van hyperbilirubinemie

• Icterus

• Bili in bloed > ref 

• Bilirubinurie (katten) of ≥ 2+ op stick (honden)

3. Hemoglobinemia en/of hemoglobinurie

• Visueel zichtbaar (rood gekleurd plasma) of door analyzer (houd rekening met beperkingen van analyzer)

• NA het elimineren van hemolyse als artefact (niet vlotte bloedname, ..)!
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BEWIJS VAN HEMOLYSE

3. Hemoglobinemie en/of hemoglobinurie

• Hemoglobinurie

• Wanneer urine rood gekleurd blijft na centrifugeren

• OF wanneer dipstick + is voor bloed, maar er geen RBC's worden gezien in urinesediment

4. Erythrocyt ghost cellen

• Indien aanwezig op een bloeduitstrijkje dat onmiddellijk na bloedafname wordt gemaakt = indicatie van 
intravasculaire hemolyse

COMORBIDITEITEN – MOGELIJKE 
UITLOKKENDE FACTOREN VOOR IMHA

1. Infectieuze aandoeningen

• Recent onderzoek toont aan dat elke infectie een immuungemedieerde ziekte kan 
veroorzaken

• Bepaalde organismen kunnen specifieke immuungemedieerde ziekten veroorzaken

• De meeste studies (66 studies werden geevalueerd) kunnen geen definitief antwoord 
geven of de infectie al dan niet de oorzaak is voor het ontwikkelen van IMHA

• Het uitsluiten van de mogelijkheid van infecties wordt geadviseerd vooralleer te 
starten met immunosuppressiva
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COMORBIDITEITEN – MOGELIJKE 
UITLOKKENDE FACTOREN VOOR IMHA

1. Infectieuze ziektes bij honden

a. Piroplasmata

• Het bewijs dat piroplasmata, en in het bijzonder B. gibsoni, IMHA veroorzaken, is 
gemiddeld tot hoog. Voor B. Gibsoni is er bewijs dat antilichamen zich tijdens 
infectie richten op gastheer erytrocytenantigenen. Verder onderzoek is nodig om 
te bepalen of verschillen in pathogeniciteit tussen soorten, gastheerfactoren of 
beide het risico op ontwikkeling van IMHA bij geïnfecteerde honden beinvloeden.

• Wat bekend is over het mechanisme van erytrocytenafbraak suggereert dat 
immunosuppressie in de meeste gevallen niet nodig is om de IMHA in dieren met 
een Babesia infectie succesvol te behandelen

COMORBIDITEITEN – MOGELIJKE 
UITLOKKENDE FACTOREN VOOR IMHA

1. Infectieuze ziektes
b. Anaplasma

• Het bewijs dat A. fagocytophilum IMHA veroorzaakt is laag. De meeste studies die A. 
phagocytophilum in honden met IMH A rapporteerden, waren echter beperkt tot case reports of 
retrospectieve studies en waren niet ontworpen om een oorzakelijk verband te onderzoeken. 

• De aanwezigheid van IMHA en andere immuungemedieerde aandoeningen die kunnen voorkomen 
bij deze infectie suggereert dat prospectieve studies nodig zijn om een mogelijk oorzakelijk verband 
tussen A. phagocytophilum en IMHA bij honden te onderzoeken

• Bewijs dat andere infecties die door vectoren overgedragen worden (waaronder Dirofilaria immitis, 
Ehrlichia spp. Borrelia spp., hemotrope Mycoplasma spp., Bartonella spp., en Leishmania infantum), 
niet-vector-overgedragen protozoale pathogenen (inclusief Neospora caninum) en andere bacteriele 
infecties IMHA induceren, is zeer klein, of kon niet worden onderzocht op basis van de manier 
waarop de resultaten werden gerapporteerd in de studies

•

Vanuit een klinisch standpunt wordt het nog steeds aanbevolen om infecties uit te sluiten bij honden 
met IMHA 
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COMORBIDITEITEN – MOGELIJKE 
UITLOKKENDE FACTOREN VOOR IMHA

1. Infectieuze ziektes bij katten

• Matig niveau van bewijs werd gevonden dat Babesia felis IMHA kan veroorzaken en 
dat IMHA  herstelt mits behandeling voor Babesia, zonder immunosuppressieve 
behandeling

• Er werd een hoog niveau van bewijs gevonden dat Mycoplasma hemofelis IMHA 
veroorzaakt, een verwaarloosbaar tot laag niveau van bewijs voor M. 
haemominutum en geen bewijs voor M. turicensis

• Het bewijs dat FeLV IMHA induceert is laag, maar het feit dat sommige FeLV-
positieve katten Coombs + zijn, suggereert dat verder onderzoek nodig is om te 
zien of immuungemedieerde RBC destructie mogelijk mee bijdraagt aan 
bloedarmoede die we kunnen zien bij FeLV + katten

COMORBIDITEITEN – MOGELIJKE 
UITLOKKENDE FACTOREN VOOR IMHA

2. Neoplasie bij honden

• Bewijs van een oorzakelijk verband tussen kanker en IMHA bij honden ontbreekt 
momenteel in de veterinaire literatuur, grotendeels als gevolg van het feit dat de 
meerderheid van de gepubliceerde studies niet specifiek onderzoekt of een neoplasie  
geassocieerd was met IMHA. Verdere studies zijn nodig om te bepalen of een dergelijke 
associatie bestaat.

3. Neoplasie bij katten

• Momenteel bestaat er geen sterk bewijs voor een oorzakelijk verband tussen kanker en 
IMHA bij katten; verdere studies zijn nodig om te bepalen of een dergelijke associatie 
bestaat. Niettemin suggereert retrospectief onderzoek een relatief hoge prevalentie van 
gelijktijdige neoplasie (met name hematopoetische en lymfoïde neoplasie) bij katten met 
IMHA.
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COMORBIDITEITEN – MOGELIJKE 
UITLOKKENDE FACTOREN VOOR IMHA

3. Inflammatoire aandoeningen
• Pancreatitis bij honden en katten

• Het bewijs dat pancreatis IMHA veroorzaakt, is verwaarloosbaar bij honden en 
verwaarloosbaar tot laag bij katten. Aanvullend onderzoek zou nodig zijn om een 
oorzakelijk verband vast te stellen.

• Necrose bij honden

• Het bewijs voor necrose die IMHA veroorzaakt, is verwaarloosbaar bij honden en niet 
gemeld bij katten

• Andere bronnen van inflammatie

• Anekdotische studies suggereren dat gegeneraliseerde ontstekingsprocessen IMHA 
kunnen induceren bij honden en katten, maar direct bewijs ontbreekt

COMORBIDITEITEN – MOGELIJKE 
UITLOKKENDE FACTOREN VOOR IMHA

4. Geneesmiddelen en toxines
• Honden

• De prevalentie van door geneesmiddelen geïnduceerde IMHA bij honden en katten is 
laag of ondergerapporteerd. Een gebrek aan bewijs sluit echter niet uit dat een 
geneesmiddel of toxine IMHA kan veroorzaken

• Vaccins: 32 studies vermeldden dat vaccins IMHA zouden kunnen induceren, waarvan 
slechts 12 studies een associatie documenteren met ≤ 30 d tussen Vx en ontwikkeling 
IMHA

• Verdere studies zijn nodig om te bepalen of en wanneer vaccin-geassocieerde IMHA 
optreedt bij honden en katten, en om betere methoden te ontwikkelen voor de 
diagnose van vaccin-geassocieerde ziekte, maar gezien het aantal patiënten dat 
jaarlijks wordt gevaccineerd hoog is en het percentage dieren dat IMHA ontwikkelt 
laag is wordt Vx als veilig beschouwd
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AANBEVELINGEN VOOR (VERDERE) 
DIAGNOSTISCHE TESTEN

1. Minimum database

• Grondige anamnese, inclusief reisgeschiedenis, blootstelling aan teken en vlooien, 
antiparasitaire behandelingen zoals hartwormpreventie etc

• Grondig lichamelijk onderzoek inclusief een fundus onderzoek

• CBC, biochemie, bloeduitstrijkje door klinisch patholoog en urineonderzoek

• Overweeg urinekweek en fecale flotatie

• RX buik om metalen vreemd lichaam uit te sluiten 

• Verdere beeldvorming om kanker uit te sluiten: beslis per geval (afhankelijk van de 
waarschijnlijkheid voor kanker)

AANBEVELINGEN VOOR (VERDERE) 
DIAGNOSTISCHE TESTEN

2. Screening voor infectieuze ziektes

• Honden

• Babesia: serologie en PCR

• D. Immitis: bij honden die in endemische gebieden leven

• Anaplasma, Ehrlichia, Anaplasma, Leishmania (in endemische gebieden) moeten 
sterk worden overwogen

• In het algemeen: het combineren van serologie met PCR verhoogt de gevoeligheid
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AANBEVELINGEN VOOR (VERDERE) 
DIAGNOSTISCHE TESTEN

2. Screening voor infectieuze ziektes

• Katten

• B. felis PCR bij alle katten in endemische gebieden

• M. Hemofelis PCR bij alle katten met IMHA (testen voor alle 3 mycoplasma spp
heeft de voorkeur)

• FeLV en FIV testen wordt aanbevolen bij alle zieke katten (AAFP)

AANBEVELINGEN VOOR (VERDERE) 
DIAGNOSTISCHE TESTEN

3. Geneesmiddelen en vaccinatie

• Er is onvoldoende bewijs om aan te bevelen om noodzakelijke medicijnen voor 
honden en katten met IMHA niet te geven. Alle medicijnen, met name die welke 
eerder betrokken waren bij immuungemedieerde ziekten, moeten echter met 
voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met IMHA.
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