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Samenvatting 

Samenvatting 

Aangezien de meting van magnesium in bloed centraal staat in dit proefschrift, wordt 
voorafgaand aan de feitelijke samenvatting eerst een korte uitleg gegeven over de 
samenstelling en functie van het bloed. Het lichaam van een volwassen persoon bevat 
ongeveer 6 liter bloed. Het bloed is een belangrijk transport medium en bestaat uit een 
lichtgele tot bijna kleurloze vloeistof, het serum, dat een groot aantal voor het lichaam 
essentiële componenten bevat: eiwitten, vetten, mineralen, vitamines en hormonen. Naast 
het serum bevat het bloed drie verschillende soorten cellen, elk met hun eigen functie. De 
rode bloedcellen zorgen voor het transport van zuurstof, de witte bloedcellen spelen een 
belangrijke rol bij de afweer van het lichaam tegen ziekteverwekkers en de bloedplaatjes 
vormen een onmisbare schakel in de bloedstelping. Om vast te stellen of het lichaam een 
tekort of overschot aan één van deze componenten heeft, wordt de concentratie hiervan in 
het algemeen in het bloed bepaald. Dit onderzoek gebeurt in het klinisch chemisch 
laboratorium aanwezig in ieder ziekenhuis. Door de gemeten concentratie vervolgens te 
vergelijken met een zogenaamde referentiewaarde kunnen klinicus en klinisch chemicus 
beoordelen of de uitslag afwijkend is. 

Wanneer men wil onderzoeken of er mogelijk een afwijking in de magnesiumbalans 
van het lichaam bestaat wordt op het klinisch chemisch laboratorium de concentratie van 
magnesium in het serum vastgesteld. Echter, nog geen 1% van de gehele magnesium 
voorraad aanwezig in het lichaam, bevindt zich in het serum en van deze kleine hoeveelheid 
is meer dan 25% gebonden aan eiwit. Van de overige 99% bevindt zich een groot deel in 
het bot terwijl de rest zich in lichaams- en bloedcellen bevindt. De meting van de 
magnesiumconcentratie in de cel (intracellulair magnesium) is daarom misschien wel meer 
geschikt, waarbij men zich kan afvragen in welke cellen dan gemeten zou moeten worden: 
bloedcellen, spiercellen of misschien wel cellen van een specifiek orgaan zoals bijvoorbeeld 
het hart. Een andere mogelijkheid is sinds enkele jaren de meting van het biologisch actieve, 
niet aan eiwit gebonden, magnesium in serum (geïoniseerd magnesium). Deze meting wordt 
gedaan met behulp van een ion-selectieve electrode. 

In de studies beschreven in dit proefschrift wordt geprobeerd om een antwoord te 
geven op de volgende twee vragen: 
1. Wat is de analytische betrouwbaarheid van de magnesiummeting in serum met behulp van 
een ion-selectieve elektrode; 

2. Geeft de nieuwe magnesiumparameter, geïoniseerd magnesium in serum, bruikbare 
informatie over de magnesiumstatus van de patiënt. 
Om een antwoord te geven op deze vragen is het proefschrift opgebouwd uit twee delen. In 
de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 worden analytische aspecten van de meting van geïoniseerd 
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magnesium in serum maar ook van de meting van magnesium in bloedcellen (intracellulair 
magnesium) beschreven. In de hoofdstukken 7 en 8 worden de eerder beschreven 
meetmethoden toegepast in twee verschillende patiëntenpopulaties: hemodialyse patiënten 
bekend met hypermagnesiëmie (te hoge magnesium concentraties) en patiënten opgenomen 
op de intensive care afdeling van het Academisch Medisch Centrum of het Slotervaart 
Ziekenhuis. Van intensive care patiënten is namelijk beschreven dat hypomagnesiëmie (te 
lage magnesium concentraties) frequent voorkomt. 

Het proefschrift begint met een overzichtsartikel {hoofdstuk 2) waarin zes 
verschillende klinische situaties worden beschreven waarbij magnesium mogelijk een rol 
speelt. 

Wij begonnen de magnesiumstudie met de analytische evaluatie van één van de eerste 
commercieel verkrijgbare analyzer uitgerust met een magnesium ion-selectieve elektrode, de 
KONE Microlyte 6 ion analyzer {hoofdstuk 3). Uit de resultaten kon worden geconcludeerd 
dat de accuratesse van de analyzer goed was en dat de resultaten met een voldoende 
nauwkeurigheid werden gerapporteerd uitgezonderd lage magnesiumconcentraties (<0.30 
mmol/L). 

Magnesium komt in bloed in drie verschillende vormen voor: 1. vrij geïoniseerd, 2. 
gebonden aan negatief geladen stoffen zoals fosfaat, bicarbonaat en citraat (gecomplexeerd 
magnesium) en 3. gebonden aan eiwit (voornamelijk albumine). In hoofdstuk 4 wordt de 
werking van de magnesium ion-selectieve elektrode getest door aan serum complexerende 
stoffen toe te voegen en de meetresultaten te vergelijken met door berekening geschatte 
waarden. Bovendien werden de uitslagen vergeleken met een eerder gepubliceerde indirecte 
methode voor de meting van geïoniseerd magnesium. Geconcludeerd kon worden dat de 
ion-selectieve elektrode het meest geschikt is om geïoniseerd magnesium in serum te meten 
en dat in combinatie met andere technieken (ultrafiltratie en atomaire absorptie 
spectrometrie) de drie verschillende magnesiumfracties in bloed gemeten kunnen worden. 

Toepassing van deze technieken in een groep van gezonde vrijwilligers en 
nierpatiënten die behandeld werden met continue ambulante peritoneaal dialyse (CAPD, een 
vorm van nierdialyse waarbij het bloed wordt gezuiverd door buikspoeling) liet zien dat in 
bloed van deze patiëntengroep de verhouding van de drie verschillende magnesiumfracties 
was veranderd. Opvallend was met name de stijging van de fractie gecomplexeerd 
magnesium. Dit kon niet verklaard worden door verhoogde fosfaat, bicarbonaat of citraat 
concentraties in het serum, hetgeen er op wijst dat er een onbekende magnesiumbindende 
component aanwezig is. 

Op dit moment zijn drie verschillende analyzers verkrijgbaar waarmee geïoniseerd 
magnesium kan worden gemeten, elk met een andere magnesium ion-selectieve elektrode 
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(Microlyte 6, KONE Instruments, Espoo, Finland; AVL 988/4, AVL Medical Instruments 
AG, Schaffhausen, Zwitzerland; Nova CRT, NOVA Biomedical, Waltham, MA, USA). In 
hoofdstuk 5 staan de resultaten van een vergelijkingsstudie waarin deze drie analyzers zijn 
meegenomen. De vergelijking is gebaseerd op serum monsters afkomstig van gezonde 
vrijwilligers en patiënten met een lage, normale en hoge serum magnesiumconcentratie. Uit 
de resultaten concluderen wij dat het meetresultaat mede bepaald wordt door het merk 
analyzer dat wordt gebruikt. Vergelijking van onze resultaten met resultaten verkregen in 
andere studies wijzen er bovendien op dat ook verschillende analyzers van het zelfde merk 
niet altijd identieke concentraties rapporteren 

De magnesium meting in rode en witte bloedcellen (intracellulair magnesium) wordt 
vaak genoemd als een geschikte parameter voor de magnesiumstatus van het lichaam. 
Omdat wij de bruikbaarheid van de meting van geïoniseerd magnesium in de klinische 
chemie wilden onderzoeken door niet alleen de relatie met de totale magnesiumconcentratie 
in serum maar ook met intracellulaire concentraties na te gaan, hebben wij de 
nauwkeurigheid van de magnesium meting in rode en witte bloedcellen eerst onderzocht 
{hoofdstuk 6). De meting van magnesium in bloedcellen bestaat uit verschillende analyse 
stappen, elk met een eigen fout, wat uiteindelijk leidt tot een grote variatie in de gemeten 
eindconcentratie die kan oplopen tot 14%. Witte bloedcellen zijn na isolatie vaak 
verontreinigd met bloedplaatjes en het bleek dat de invloed hiervan op de gemeten 
magnesiumconcentratie niet te verwaarlozen is. Echter, een alternatieve isolatiemethode 
leidend tot een bloedplaatjes vrij product, had het nadeel dat twee maal zoveel bloed moest 
worden afgenomen. 

Na de analytische evaluatie van de meting van geïoniseerd magnesium en intracellulair 
magnesium hebben wij deze meettechnieken toegepast in bloed dat was afgenomen van 
nierpatiënten die behandeld werden met hemodialyse. Van deze patiënten is namelijk bekend 
dat zij ten gevolge van hun nierfunctiestoornis vaak verhoogde magnesiumconcentraties 
hebben (hoofdstuk 7). Vergelijking van de magnesium uitslagen in de groep dialysepatiënten 
en de groep gezonde vrijwilligers toonde aan dat de gemiddelde waarden van alle 
magnesiumparameters verhoogd waren. Echter, ongeacht de magnesiumparameter die werd 
gebruikt, kon er op basis van magnesium metingen geen volledig onderscheid gemaakt 
worden tussen individuele nierpatiënt en gezonde vrijwilligers. 

Bij patiënten opgenomen op de intensive care afdeling worden regelmatig lage 
magnesium concentraties in serum gerapporteerd. In de meeste van deze studies is alleen de 
totale magnesiumconcentratie in serum onderzocht. Daarom hebben wij bij patiënten 
opgenomen op de intensive care afdeling zowel de concentratie totaal als geïoniseerd 
magnesium in serum en de magnesiumconcentratie in rode en witte bloedcellen gemeten. 
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Bovendien hebben wij onderzocht of er een verband bestond tussen één van de gemeten 
magnesium parameters, de ernst van de ziekte en het sterftecijfer. Uit de studie bleek dat het 
voorkomen van hypomagnesiëmie bij intensive care patiënten afhankelijk was van welke 
vorm van magnesium gemeten werd. Op basis van de totale magnesiumconcentratie in 
serum werd bij 51% van de patiënten hypomagnesiëmie geconstateerd, maar op basis van de 
concentratie van geïoniseerd magnesium in serum bleek 75 % van deze patiënten niet langer 
een magnesium tekort te hebben. Werd intracellulair magnesium als meetpunt gekozen dan 
gold dit voor alle IC patiënten. Er bleek geen verband te bestaan tussen één van de gemeten 
magnesium parameters en de ernst van de ziekte of het sterftecijfer. Ondanks het feit dat er 
een negatieve correlatie bleek te bestaan tussen albumine en het percentage geïoniseerd 
magnesium in serum, was het niet mogelijk om de concentratie geïoniseerd magnesium in 
serum betrouwbaar te voorspellen op basis van de albumine en de totale 
magnesiumconcentratie. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er enkele haken en ogen zitten aan de 
meting van geïoniseerd magnesium in serum met behulp van een ion-selectieve electrode. 
Analyzers van verschillende producenten geven verschillende resultaten, twee van de drie 
geteste analyzers zijn onbetrouwbaar in het lage concentratie gebied en de derde analyzer 
rapporteert te lage resultaten in het gehele concentratie gebied. Het is daarom zonder meer 
noodzakelijk om bij gebruik van deze apparatuur eigen referentiewaarden vast te stellen. 
Bovendien pleiten wij voor standaardisatie van ijkmethoden en standaarden, en verbetering 
van de specificiteit van de ion-selectieve electrode. 

Combinatie van de meting van geïoniseerd magnesium, ultrafiltratie en atomaire 
absorptie spectrometrie maakt de meting van alle magnesiumfracties in serum mogelijk. 
Ondanks het feit dat hierdoor afwijkingen in de fractie gecomplexeerd magnesium kon 
worden aangetoond in CAPD-patiënten, is de klinische toepassing hiervan nog onduidelijk. 
In een patiëntengroep bekend met hypermagnesiëmie (hemodialyse patiënten) steeg 
geïoniseerd magnesium parallel met de totale serum concentratie. In de intensive care 
patiënten bekend vanwege hypomagnesiëmie daalde de frequentie hypomagnesiëmie 
aanzienlijk bij vervanging van de meting van de totale magnesium concentratie in serum 
door de meting van geïoniseerd magnesium. Er bleek een negatieve correlatie te bestaan 
tussen de concentratie albumine en het percentage geïoniseerd magnesium. 

Wij concluderen dat er tot op heden weinig indicaties zijn voor de meting van 
geïoniseerd magnesium in serum. De meting levert meerwaarde boven de meting van de 
totale magnesiumconcentratie in situaties waarbij de eiwit samenstelling van het bloed is 
verstoord. De meting van geïoniseerd magnesium geniet dan de voorkeur aangezien het 
meetresultaat verkregen met behulp van een ion-selectieve electrode onafhankelijk is van 
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variatie door eiwit binding: alleen de actieve magnesium fractie wordt gemeten. Echter, de 
huidige status van deze techniek (kwaliteit, standaardisatie, kosten en organisatorische 
aspecten), belemmert op dit moment invoering in de klinische chemie. Ons inziens blijft de 
meting van de totale magnesiumconcentratie in serum voorlopig de aangewezen klinisch 
chemische bepaling voor het vaststellen van de magnesiumstatus van de patiënt. 
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