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SAMENVATTING 
 
In deze kritische testevaluatie worden twee manieren om meer WBC differentiaties met een 
automatische formule te rapporteren, kritisch besproken. 
 
Enerzijds wordt aangetoond dat de IG Master gemedieerde Extended Differential, waarbij 
naast de normale celpopulaties in het perifeer bloed (neutrofielen, eosinofielen, basofielen, 
lymfocyten en monocyten) ook een percentage immature granulocyten wordt gerapporteerd, 
een groot deel van de manuele differentiaties (27%) kan vervangen. 
 
Anderzijds wordt de haalbaarheid van Smear Scan in onze patiëntenpopulatie nagegaan. 
Smear Scan is de procedure waarbij een extra microscopische screening wordt ingebouwd 
zodat men niet reflexmatig een automatische WBC differentiatie door een manuele vervangt 
omwille van de aanwezigheid van analyser flags, maar enkel manuele differentiaties zal 
uitvoeren bij microscopische aanwezigheid van abnormale cellen.  
Door Smear Scan toe te passen zal de review rate niet wijzigen, maar zal twee derde van de 
uitgestreken stalen gerapporteerd kunnen worden met een automatische formule. Dit zorgt 
voor rapportage van meer accurate en meer preciese resultaten doordat de telling op een veel 
groter aantal cellen gebeurt, er geen uitstrijkartefacten zijn en de inter-observer variabiliteit 
geminimaliseerd wordt. De CellaVisionTM DM96 die in onze setting gebruikt wordt voor 
routine manuele WBC differentiaties is uitermate geschikt om Smear Scan uit te voeren in 
tegenstelling tot conventionele microscopie. 
 
 
KLINISCH/DIAGNOSTISCH SCENARIO 
 
In onze setting wordt 20% van de resultaten voor een witte bloedcel (WBC) differentiatie niet 
gerapporteerd door middel van een automatische WBC telling door een celteller maar door 
middel van een manuele, microscopische telling op maximum 120 WBC.  
Dit gebeurt omdat de automatische WBC differentiatie wordt geschrapt omdat de celteller een 
“alarmsignaal” geeft dat er mogelijks abnormale cellen (blasten, immature granulocyten, 
lymfoomcellen, …) aanwezig zijn die hij niet kan kwantificeren of die op het grensvlak liggen 
van normale celpopulaties waardoor de automatische WBC differentiatie mogelijks niet 
betrouwbaar is. De alarmsignalen die in deze categorie vallen noemen we Suspect Flags.  
Daarnaast zijn er ook numerische alarmsignalen van de celteller (Abnormal Messages) die 
distributionele afwijkingen signaleren en die kunnen wijzen op klinisch relevante 
ziektebeelden of de aanwezigheid van abnormale cellen ondanks de afwezigheid van Suspect 
Flags.  
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In de realiteit zien we echter dat de automatische formule vaak onnodig vervangen wordt door 
een manuele: ondanks de vlaggen van de celteller zijn er geen abnormale cellen aanwezig bij 
microscopie. In deze gevallen levert de manuele WBC differentiatie geen extra klinische 
informatie op en is ze louter een bevestiging van de resultaten van de celteller. 
 
Meer nog, de resultaten van microscopie zijn minder precies en vaak ook minder accuraat dan 
de automatische WBC differentiatie door het veel lager aantal getelde WBC, de aanwezigheid 
van uitstrijkartefacten en inter-observer variabiliteit. Het rapporteren van een minder 
nauwkeurige manuele differentiatie kan in zeldzame gevallen zelfs nadelige klinische 
gevolgen hebben, bijvoorbeeld in situaties waarin een klinische beslissing genomen wordt op 
basis van een absoluut neutrofielen aantal of een absoluut lymfocyten aantal. 
Bijkomende nadelen van meer praktische aard zijn de lange Turn Around Time (TAT) van 
microscopie, hoge moeilijkheidsgraad, hoge arbeidsintensiteit en bijgevolg ook hoge 
kostprijs. 
 
Een manier om deze situatie te verbeteren is het inbouwen van een extra stap: een 
microscopische screening waarin wordt gekeken of er abnormale cellen aanwezig zijn. Indien 
deze aanwezig zijn in het uitstrijkje wordt een manuele WBC differentiatie uitgevoerd, indien 
deze niet aanwezig zijn wordt de automatische WBC formule doorgegeven. Deze procedure, 
waarbij men niet reflexmatig de automatische differentiatie vervangt door een manuele 
omwille van de aanwezigheid van analyser flags, maar enkel manuele differentiaties uitvoert 
bij microscopische aanwezigheid van abnormale cellen, noemt men Smear Scan of Smear 
Screen. 
 
De opzet van deze CAT was om de automatische WBC differentiatie te optimaliseren en te 
zoeken naar manieren om een manuele WBC differentiatie te beperken tot situaties waarin ze 
een klinische meerwaarde geeft of waarin ze noodzakelijk is omdat de automatische WBC 
differentiatie te kort schiet.  
Een eerste manier om dit te doen is stalen met louter aanwezigheid van immature 
granulocyten (en geen andere abnormale cellen) te rapporteren op een automatische manier 
door middel van een Extended Differential door gebruik te maken van de Immature 
Granulocyten Master module van Sysmex, een tweede manier is door Smear Scan toe te 
passen.  
 
VRAGEN 
 
1) Kan de IG Master gemedieerde Extended Differential een manuele WBC differentiatie 

vervangen? 
2) Kunnen we Smear Scan in onze patiëntenpopulatie toepassen? 
 
 
DEEL 1: APPRAISAL VAN DE IG MASTER SOFTWARE 
 
1. Beschrijving van de methode: 
De sensitiviteit van de Sysmex XE-2100 om de aanwezigheid van Immature Granulocyten 
(IG) te detecteren werd vroeger reeds beschreven (1). Door een upgrade van de software is het 
nu ook mogelijk de IG te kwantificeren (2). 
 
Deze automatische telling van de IG gebeurt in het DIFF kanaal van de celteller. In dit kanaal 
wordt het volbloed geïncubeerd met een lysis reagens (Stromatolyser-4DL) en een 
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kleurreagens (polymethine dye bevattend Stromatolyser-4DS). De verschillende populaties 
leukocyten die overblijven na lysis worden gescheiden op basis van hun verschil in side 
scatter (SSC) en hun verschil in side fluorescence (SFL). De intensiteit van de side scatter van 
een leukocyt hangt af van de complexiteit van de lobulatie van de kern en de aanwezigheid 
van granulen in het cytoplasma (lymfocyten hebben de laagste SSC, eosinofielen de hoogste). 
De side fluorescence houdt verband met de hoeveelheid RNA en DNA van de leukocyt.  
IG’s bevatten meer DNA en RNA dan neutrofielen waardoor ze een hogere side fluorescence 
intensiteit hebben en in het scattergram als populatie kunnen gescheiden worden van de 
neutrofielen (zie figuur 1). 
De IG Master zelf is louter een software pakket dat de IG populatie in het DIFF kanaal kan 
afgrenzen van de NEUT populatie en kwantificeren. 
 

 
Figuur 1: Diff scattergram met ligging van de populaties van de “Extended Differential”. 
 
 
Het vlaggen van de IG gebeurt in het IMI kanaal. Een IG heeft een andere samenstelling van 
de celmembraan (o.a. minder cholesterol en een andere fosfolipidenverhouding) dan een meer 
mature granulocyt. Van dit principe wordt gebruik gemaakt in het IMI kanaal van de celteller: 
een gepatenteerd reagens (Stromatolyser IM) zal de mature granulocyten volledig lyseren 
zodat enkel naakte kernen overblijven. IG’s worden in mindere mate ook gelyseerd, maar 
worden daarna gefixeerd voordat de celinhoud kan verdwijnen (zie Figuur 2). Hierdoor is 
zowel het celvolume als de interne structuur van IG hoger dan mature granulocyten en kan 
onderscheid met blasten gemaakt worden.  
 

 
IG 
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Figuur 2: Werkingsprincipe IMI kanaal 
 

 
Figuur 3: Scattergram van het IMI kanaal met visualisatie van de IG en de blastenregio 
 
De aanwezigheid van dots in verschillende regio’s van het IMI kanaal (1 en 2, zie Figuur 3) 
geeft aanleiding tot het genereren van een Suspect Flag “Immature Granulocyten?” door de 
celteller. Een voldoende hoog aantal dots in regio 3 zal aanleiding geven tot de Suspect Flag 
“Blasten?”. 
 
IG (en blasten) in aanwezigheid van een onderliggend myelodysplastisch syndroom of 
wanneer groeifactoren gegeven worden, vertonen een ander expressiepatroon van 
membraanproteïnen (3), dit kan echter ook gevolgen hebben op de analyse in het IMI kanaal 
(info firma). 
 
De gegevens van de celteller worden doorgestuurd naar het SIS (Sysmex Information 
System). Hier zullen de vlaggen van de celteller (IP flags) geïnterpreteerd worden en al dan 
niet aanleiding geven tot het maken van een uitstrijkje. 
 
In onze setting is de SIS rule met betrekking tot de IG (SIS rule 53) momenteel als volgt: 
de automatische WBC formule wordt geannuleerd en er wordt automatisch een uitstrijkje 
gemaakt voor manuele differentiatie 
indien  

- er een Suspect Flag “Immature Granulocyten?” gegenereerd wordt vanuit het IMI kanaal 
(IP flag 18) 
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en/of 
 

- er een %IG van 1.0% of meer geteld is door de IG Master in het DIFF kanaal. Dit 
genereert een IP flag 15 (IG present). 

 
Indien de celteller de resultaten van het %IG van de IG Master als minder betrouwbaar acht 
(bijvoorbeeld door minder goede scheiding met de populatie neutrofielen), wordt er een IP 
flag 18 (Suspect Flag, Immature Granulocyten?) gegenereerd in plaats van een IP flag 15 (IG 
Present), en verschijnt er een asterisk naast het %IG. 
Beide IP flags komen nooit samen voor: de aanwezigheid van IP flag 15 (IG Present) zal 
steeds IP flag 18 (Suspect flag) overrulen. 
 
 
2. Analytical performance characteristics (analytical validation report) 
Het labo UZ Leuven is geaccrediteerd volgens de EN ISO norm 15189 voor een WBC 
differentiatie (dit betreft dus zowel de microscopische telling als een automatische formule). 
Het wijzigen van de rapportage naar een “Extended Differential” die naast de vijf subtypes 
normale WBC (neutrofielen, basofielen, eosinofielen, lymfocyten en monocyten) ook een 
categorie “Immature Granulocyten” bevat, zal een nieuwe accreditatie voor deze analyse 
noodzakelijk maken. 
 
In BELAC 2-102 Rev 2-2006 (4) vinden we de vereisten terug voor de validatie van 
methoden voor gebruik van commerciële kits in klinische laboratoria: 
“De fundamentele validatiecriteria (lineariteit, kruisreacties, interferenties, detectielimiet,…) 
moeten door de producent worden aangetoond. Indien de kits en systemen strikt gebruikt 
worden zoals voorgeschreven door de producent, dan wordt deze methode op gelijk niveau 
geplaatst met een genormaliseerde methode. In deze gevallen dient het laboratorium alleen de 
validatie van de implementatie uit te voeren in haar eigen omgeving. De validatie van de 
implementatie omvat precisiegegevens (intra- en interrun CV’s), juistheidsgegevens en 
verificatie van referentiewaarden.” 
 
Precisiegegevens 

- Intra-run: vijf stalen werden geselecteerd op basis van het initiële %IG van de celteller 
en de afwezigheid van andere SIS rules dan de IG rule. Deze stalen werden telkens 
tien maal geanalyseerd in closed mode. 

 

  
Gem IG# 

(XE) 
CV IG# 

(XE) 
Range IG# 

(XE) 
Gem IG% 

(XE) 
CV IG% 

(XE) 
Range 

IG% (XE) 
1 0,01 0,67 0,00 - 0,02 0,2 0,67 0,0 - 0,4 
2 0,04 0,24 0,03 - 0,06 0,4 0,23 0,3 - 0,6 
3 0,11 0,11 0,09 - 0,12 1,8 0,10 1,5 - 2,0 
4 0,16 0,06 0,14 - 0,17 2,7 0,06 2,4 - 2,9 
5 0,56 0,06 0,49 - 0,60 8,0 0,06 7,2 - 8,6 

 
 

- Between-run: de gegevens van het in routine gebruikte QC materiaal (e-
CHECK®(XE), Level 1 en 3), werd van twee verschillende lotnummers nagegaan op 
beide toestellen. 
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Toestel 1    Toestel 2   
  IG% IG#    IG% IG# 

  CV CV    CV CV 
Current lot= 19/9 tem 

19/10      
Current lot = 19/9 tem 

19/10     
Level 1 0,05 0,06  Level 1 0,05 0,06 
Level 3 0,05 0,05  Level 3 0,05 0,05 
             

  CV CV    CV CV 
New lot = 19/10 tem 

3/12      
New lot = 19/10 tem 

3/12     
Level 1 0,05 0,07  Level 1 0,05 0,06 
Level 3 0,05 0,05  Level 3 0,04 0,05 

 
 
Ter vergelijking de between-run CV waarden voor andere parameters van automatische 
celtellingen: 
 
    CV   CV 
NEUT% Level 1 0,03 BASO% Level 1 0,03 

 Level 3 0,02  Level 3 0,03 
NEUT# Level 1 0,05 BASO# Level 1 0,05 

 Level 3 0,01  Level 3 0,02 
 
In de literatuur vinden we volgende warden voor intra- en between-run precisie (5-8): 
 

 %IG in volbloedstalen Quality Control Materiaal 
Fernandes Between-run: 4,83 – 9,32% 3,15 – 4,43% 
Ip Intra-run: 2,5 – 7,0%  
Weiland Intra-run: 3 – 40 % (zeer lage 

aantallen #IG) 
 

Briggs Gemiddeld 7,02%  
 
Wanneer we deze cijfers vergelijken met de CV’s die we normaal bekomen voor 
automatische celtellingen van populaties leukocyten (bijvoorbeeld voor neutrofielen, 0,7 – 
2,2%) bemerken we dat de CV’s voor automatische IG tellingen (totale CV 0,22) toch 
duidelijk hoger liggen. 
De specificaties van de firma liggen dan ook in dezelfde lijn: 
 
 %IG #IG %NEUT 
SD < 1,5 < 0,12  
CV < 25% < 25% < 8% 
 
Richtlijnen voor Total allowable error van Ricos et al. (9) en CLIA (10) zijn als volgt: 
 
  WBC NEUT EO BASO LYMFO MONO 
Ricos Imprecisie 5.5% 7.0% 10.5% 14% 5.2% 8.9% 

Bias 5.6% 7.0% 19.8% 15.4% 7.4% 13.2% 
Total Error 14.6% 18.4% 37.1% 38.5% 16% 27.9% 

CLIA Total Error +/- 15% Target 
+/- 3SD 

Target 
+/- 3SD 

Target 
+/- 3SD 

Target 
+/- 3SD 

Target 
+/- 3SD 
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Accuraatheid (bias) en correlatie met de gouden standaard 
Traditioneel gebruikt men als gouden standaard voor automatische celtellingen de NCCLS 
H20-A richtlijn (11): het resultaat van een microscopische WBC differentiatie op 400 WBC, 
uitgevoerd door twee verschillende observers die op twee verschillende uitstrijkjes elk 200 
WBC differentiëren. 
 
Flowcytometrie wordt sinds enkele jaren als de nieuwe gouden standaard voorgesteld (3, 5) 
aangezien deze methode ongeveer evenveel cellen telt als de celteller. De cellen worden dan 
gescheiden op basis van hun verschillende expressie van CD45, CD16 en CD11b. 
 
Een totaal van 120 stalen met een aanvraag voor WBC differentiatie werd geselecteerd op 
basis van het %IG van de celteller en de afwezigheid van andere SIS rules dan de IG rule.  
Het bereik en de verdeling van de stalen evenaart de routine situatie: 
 

N = 10 N = 34 N = 35 N = 31 N = 10 
%IG = 0,0% %IG 0,1 – 1,0% %IG 1,0 – 2,0 %IG 2,0 – 5,0% %IG > 5% 

 
Van elk staal werd een %XE (gemiddelde van twee verschillende bepalingen op dezelfde 
celteller) en een gemiddeld %CellaVision (%CV) bepaald volgens de NCCLS H20-A 
richtlijn. 19 stalen werden geëxcludeerd uit de correlatie op basis van de microscopische 
perifeer bloed morfologie (veel gelyseerde cellen, pelgerisatie,…). 7 van de 202 automatische 
%IG metingen (3%) had een asterisk (minder betrouwbaar resultaat, IP flag 18 in plaats van 
IP flag 15, zie hoger). 
 
Figuur 4 geeft de correlatie weer tussen de overblijvende 101 stalen. 
 
 

Correlatie (n=101)
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Figuur 4: Correlatie volgens NCCLS H20-A 
 
Gegevens uit de literatuur (5*, 6*, 7°, 8 en 12): 
Opmerking: enkele studies introduceerden een bias in hun correlatie met de gouden standaard 
door enkel stalen te selecteren met een automatisch %IG > 2,0% (gemerkt met *), of 
automatisch #IG > 0,1 x 10³/microL, gemerkt met °. 
 
R waarde (%IG) Microscopie (NCCLS H20-

A) 
Flow cytometrie 

Fernandes 0,80 0,95 
Ip 0,72  

N = 101 R = 0,89 
Range XE 0 - 9,5% 
Range CV 0 - 8% 
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Weiland 0,90  
Briggs 0,78 0,96 
Field 0,83  
 
 
Correlatie met de huidige methode 
We verzamelden gegevens van stalen met aanvraag voor routine WBC differentiatie 
gedurende een periode van drie maanden.  
De R waarde voor de correlatie tussen het automatische %IG en het manuele %IG (geteld op 
maximum 120 WBC) was slechts 0,54 in de gehele populatie uitgestreken stalen (n = 12199). 
Indien we de stalen die gevlagd werden met een enkelvoudige SIS rule 53 selecteren 
(populatie 1RU53, n = 3789), bedraagt de R waarde 0,63. Review van de eerste 522 van deze 
stalen en exclusie van de stalen met fouten in de manuele differentiatie heeft geen belangrijke 
invloed op de correlatie. 
 
      correlatie
alles n = 522 100% 0,672 
review OK n = 380 73% 0,699 
review FOUT n = 139 27% 0,626 
 
Daarnaast vinden we in de 1RU53 populatie een klein aantal stalen terug met een groot 
verschil tussen het manuele %IG en het automatische %IG (verschil >10%, n = 15 of 0,4% 
van het totaal aantal 1RU53 stalen). Review van deze stalen toonde bij meerdere de 
aanwezigheid van neutrofielen met aberrante kernvormen (in het kader van een 
myelodysplastisch syndroom of groeifactoren) of  aanwezigheid van Pelger-Huet vormen. In 
de populatie 1RU53 stalen met een %IG >5% zijn er ook opvallend meer automatische %IG 
die een asterisk dragen (minder betrouwbaar resultaat, IP flag 18 in plaats van IP flag 15, zie 
hoger). 
Daarom stellen we dan ook voor om geen automatisch %IG te rapporteren boven de 5%, maar 
deze stalen steeds manueel te differentiëren, een suggestie die we ook bij anderen terug 
vinden (12). In onze setting is dit een minderheid van de stalen met een enkelvoudige SIS rule 
53 (slechts 449/3789 of 12%). 
 
Wanneer we in de volledige groep uitgestreken stalen kijken (n = 12199), vinden we echter 
ook zeldzame stalen terug (n = 10/12199 of 0,08%) met significante aantallen leukemische 
blasten, maar enkel gevlagd door SIS rule 53. Deze stalen hadden een automatisch %IG dat 
varieerde tussen de 0,0% (enkel IP flag 18) en 8,3% en waren allen afkomstig van 
oncologische eenheden. 
Blijkbaar is er dus in 0,08% van onze patiëntenstalen een geringe mate van overlap tussen de 
Suspect Flags “Immature Granulocyten?” en “Blasts?” voor wat betreft de flagging in het IMI 
kanaal. Van de firma horen we dat een upgrade van de IG Master software in ontwikkeling is 
(aangeboden op de nieuwe generatie celtellers) waarbij de verwarring tussen beide vlaggen 
minder zou voorkomen. 
 
Correlatie tussen beide toestellen: 
Aangezien er in onze setting twee dezelfde celtellers aanwezig zijn en de validatie slechts op 
één toestel uitgevoerd werd, werd ook een correlatie op basis van 30 stalen uitgevoerd tussen 
beide toestellen. 
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 N = 30 IG% IG# 
R waarde 0,914 0,976 

 
Correlatie toestellen IG%
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Reference range:  
Het rapporteren van de Extended Differential zal resulteren in het gelijktijdig rapporteren van 
IG in absolute aantallen (cfr. andere automatische celtellingen), hierbij dient ook een 
reference range aan de clinicus aangeboden te worden. Het bepalen van deze 
referentiewaarden dient volgens BELAC aanwezig te zijn in het validatiedossier. 
 
Een literatuurstudie toont aan dat er reeds referentiewaarden voor IG gepubliceerd zijn (5,12-
13). 
 
 #IG (x 109/L) %IG 
Fernandes 0,00 – 0,03  0,02 – 0,42% 
Bruegel 0,00 – 0,03 0,0 – 0,5% (man) 

0,0 – 0,4% (vrouw) 
Field < 0,1 < 0,54% 
 
 
Turn around time (TAT) 
Indien de automatische IG telling geïmplementeerd zal worden, zal deze thuis horen bij de 
automatische celtellingen, analyses die 24/24h worden aangeboden. Als klinische 
performantie indicator (KPI) voor de automatische celtellingen wordt momenteel de totale 
TAT van de bepaling van Hemoglobine gebruikt. Deze bedroeg in 2006 gemiddeld 0.49 uur 
of 29 minuten (gegevens Kwaliteitshandboek of KHB). In het procedureboek wordt een 
maximum TAT van 2 uur vermeld. 
 
Voor een WBC differentiatie is de TAT langer: in het procedureboek vinden we een totale 
TAT terug van 6 uur. Wel wordt duidelijk vermeld dat deze TAT kan oplopen tot 48u indien 
de WBC differentiatie microscopisch dient te gebeuren. Als KPI van de werkpost 
Microscopie wordt de totale TAT van een manuele WBC differentiatie gebruikt. Deze 
bedroeg in 2006 gemidddeld 4.14 uur met een gering aantal outliers (gedefinieerd als TAT > 
6 uur): ongeveer 100 stalen per maand of ongeveer 2.5% van de stalen die op deze werkpost 
verwerkt werden (gegevens KHB). 
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KAL (clinical tolerance limits) 
Voor de andere parameters van automatische celtellingen vinden we een klinisch acceptatie 
limiet (KAL) van 3.5 terug (gegevens KHB, SOP-040: automatische celtellingen op 
bloedstalen, celconcentraten en lichaamsvochten).  
 
3. Diagnostic performance 
 

1. Sensitivity, specificity 
 
Aan de hand van dezelfde resultaten die we bekwamen bij de correlatie met de gouden 
standaard, kunnen we ook de sensitiviteit en specificiteit van de nieuwe methode berekenen. 
Een positief staal wordt gedefinieerd (expert opinion (14), 15-17) als een staal met 
microscopisch %IG (bepaald volgens de referentiemethode) groter of gelijk aan 2%.  
 
N = 101  Referentiemethode  
  Positief Negatief Totaal 
Nieuwe methode Positief 27 10 37 

Negatief 2 62 64 
 Totaal 29 72 101 
Figuur 5: Truth table voor een cut-off van 2,0% IG 
 
Uit deze truth table kunnen we achtereenvolgens berekenen: 

1. sensitiviteit: TP/TP+FP: 27/29 = 93%, 
2. specificiteit: TN/TN+FN: 62/72 = 86% 
3. efficiëntie: TN+TP/TN+FN+TP+FP: 27+62/101 = 88% 

 
De tien vals positieve stalen (range %XE 2.0 – 3.6%, gemiddelde waarde 2.5%) vertonen een 
gemiddeld verschil tussen beide methoden van 1.3%, steeds in het voordeel van de celteller. 
De twee vals negatieve stalen hadden een microscopisch %IG rond de cutoff waarde (2,1 en 
2,3% respectievelijk). De verschillen tussen beide methodes voor wat betreft stalen rond de 
cut-off waarde kunnen gemakkelijk verklaard worden door de verschillen in aantal getelde 
WBC (18-19). 
 
Onze huidige cut-off van de IG Master (1,0%) heeft slechts een efficiëntie van 61%, zelfs 
wanneer er een telling op 400 WBC gebeurt (in plaats van de telling op 120 WBC wat in de 
praktijk gebeurt bij routine manuele WBC differentiatie). 
ROC analyse toont een optimale efficiëntie (89%) met een cut-off van 2,1%. 
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Figuur 6: Receiver Operating Characteristics Curve voor verschillende cut-offs van de celteller 

Cut-off 
(%) Efficiëntie Sens Spec 
1,0 61 100 46 
1,7 85 97 81 
1,8 85 93 82 
1,9 86 93 83 
2,0 88 93 86 
2,1 89 90 89 
2,2 88 86 89 
2,3 88 79 92 
3,0 87 59 99 
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We stellen dan ook voor de cut-off van SIS rule 53 voor wat betreft de IG Master op te 
drijven naar > 2,0% in plaats van > 1,0% met uitzondering van de onco/hematologisch 
eenheden (zie hoger). Dit maakt geen verschil voor wat betreft het rapporteren van IG’s 
aangezien op deze manier enkel het aantal vals positieven beperkt wordt.  
 
Het heeft echter wel belangrijke implicaties voor het laboratorium aangezien het aantal 
manuele differentiaties dat enkel gebeurde omwille van een enkelvoudige IG vlag op deze 
manier vermindert met 60%. Het totaal aantal manuele differentiaties zal verminderen met 
ongeveer 16% (aandeel van de IG vlag daalt van 30% naar 14%). 
 

2. Likelihood ratio’s (LR) 
Niet van toepassing 
 

3. NND (number needed to diagnose) 
Niet van toepassing 
 
 
4. Klinisch impact 
 
Wat zijn voor de clinicus de voornaamste verschillen in rapportage tussen een manuele en een 
automatische telling van immature granulocyten? 
 

1. Er wordt bij de automatische telling geen onderscheid meer gemaakt tussen een 
promyelo, myelo- en metamyelocyt.  

Bij klinische bevraging bleek dat dit onderscheid voor sommige clinici echter relevant is, 
zelfs in kleine aantallen (klinische evidentie?). Een mogelijke oplossing kan dan het 
aanvragen van een cytologisch onderzoek zijn, waarbij wel een volledige manuele 
differentiatie gebeurt. 

 
2. Het resultaat van een automatische telling wordt sneller gerapporteerd gezien de kortere 

TAT.  
Bij klinische bevraging bleek dat men snelheid van rapportage van ondergeschikt belang vond 
ten opzichte van betrouwbare rapportage. Wat betrouwbaarheid betreft, werd voorkeur 
gegeven aan de manuele differentiatie (klinische evidentie?). 

 
3. De precisie van de automatische IG telling is hoger dan de manuele waardoor follow-up 

stalen van eenzelfde patiënt een nauwkeuriger beeld van de evolutie zullen geven. Voorrang 
geven aan de automatische telling zal alleen maar ten goede aan de clinicus komen (15).  
  
Het aanbieden van een accurate en meer preciese automatische IG telling kan ook nieuwe 
perspectieven bieden in gebieden waar deze telling momenteel nog geen grote rol speelt. Een 
voorbeeld hiervan is het gebruik van het automatisch %IG als screening voor sepsis en 
infectie (8, 20-22).  
 
 
5. Cost impact: in en buiten het laboratorium 
 

1. Actual cost 
Het toevoegen van een IG% aan de automatische WBC formule zal geen extra kosten 
(reagentia, personeel,…) genereren aangezien de parameter samen met de andere analyses van 
complet en differentiatie bepaald wordt, reeds langer op het toestel aanwezig is en nu reeds 
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als experimentele parameter gerapporteerd wordt in het Laboratorium Informatie Systeem 
(LIS). 
 
Wel zal het opdrijven van de cut-off waarde van SIS rule 53 naar 2,1% het percentage stalen 
waarbij een automatische WBC differentiatie vervangen wordt door een manuele (het review 
percentage) doen dalen: van 20% naar 17%, waardoor minder laborantentijd besteed wordt 
aan manuele differentiaties. 
 

2. Terugbetaling 
Niet van toepassing (%IG is geen apart aanvraagbare test). 
 

3. Winst elders in het ziekenhuis 
Niet van toepassing 

 
6. Decision making 
 

1. Impact on the clinical decision making process and patient management 
Zie vroeger (Klinisch impact).  
 

2. Overexploitation/underutilization 
Niet van toepassing (%IG is geen apart aanvraagbare test). 
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DEEL 2: SMEAR SCAN  
 
Smear Scan is de procedure waarbij men een extra microscopische screening inbouwt zodat 
men niet reflexmatig een automatische WBC differentiatie vervangt door een manuele 
formule omwille van de aanwezigheid van analyser flags, maar enkel manuele differentiaties 
zal uitvoeren bij microscopische aanwezigheid van abnormale cellen (blasten, immature 
granulocyten, lymfoomcellen,…). 
 
Van alle aanvragen voor WBC differentiatie in onze patiëntenpopulatie wordt 80% 
gerapporteerd met een automatische formule en 20% met een manuele formule. Het aandeel 
van de verschillende SIS rules in de manuele differentiaties is als volgt: 
 

 
 
Aangezien stalen die gevlagd zijn door één SIS rule 60% van het totaal aantal uitgestreken 
stalen bedragen en deze stalen voor de celteller slechts op één punt afwijken van het normale, 
hebben we ons allereerst op deze populaties geconcentreerd om Smear Scan toe te passen. 
 
Methode: 
Gedurende een periode van drie maanden werden alle enkelvoudig gevlagde stalen uit de 
routine databank van CellaVision systematisch gekopieerd naar nieuwe databanken (één voor 
elke rule) en daar opgeslagen voor review. Een LIS query leverde ons alle relevante 
patiëntengegevens en data van de celteller met uitzondering van de scattergrams. 
  
Voor elke rule werden twee zaken nagegaan. 
Ten eerste: spoort de vlag abnormale cellen op? Daarvoor werden stalen met aanwezigheid 
van abnormale cellen (blasten, normoblasten, atypische cellen) in de manuele formule 
gereviewed. Alle stalen met vermelding van bepaalde morfologische commentaren 
(Atypische lymfocyten, Geactiveerde lymfocyten, Gelyseerde cellen, Gumprechtse 
schaduwen) werden ook gereviewed voor aanwezigheid van lymfoomcellen. Daarnaast werd 
voor alle volwassenen met een absolute lymfocytose opgezocht of ze gekend waren met een 
lymfoproliferatieve aandoening aangezien dit morfologisch niet altijd eenduidig te zeggen is.  
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Ten tweede werd voor elke rule nagegaan of de automatische telling (5DIFF) vergelijkbaar 
was met de manuele telling. Het is niet zo eenvoudig om de kwantitatieve resultaten te 
vergelijken aangezien we geen van beide tellingen als gouden standaard kunnen beschouwen 
en de variatie van de manuele methode niet over het ganse bereik van de methode dezelfde is.  
 
Wat we enerzijds kunnen doen is een correlatiecoëfficiënt berekenen voor elk celtype. 
Anderzijds kunnen we ook gebruik van de volgende formules (18, 19): 
 

- eerst berekenden we de standaarddeviatie van het gevonden percentage 
SD = √(A x (100-A)/N) 

 
Met  A = gevonden percentage bij de telling 
   N = het aantal getelde cellen 
   SD = standaarddeviatie 
 
- De som van de standaarddeviaties (SD) van beide methodes levert ons het 95% 

betrouwbaarheidsinterval waarin beide tellingen van elkaar mogen verschillen 
 

D.95 = √((2SD1)² + (2SD2)²) 
 
Met  SD1 = de SD van de manuele telling 
   SD2 = de SD van de automatische telling 
   D.95 = het 95% betrouwbaarheidsinterval 
 
- Indien het verschil tussen beide tellingen meer dan 10% buiten het 95% 

betrouwbaarheidsinterval (D.95) lag, werden deze stalen gereviewed en werd naar een 
verklaring gezocht. 
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De verschillende populaties stalen met enkelvoudige rules worden achtereenvolgens 
besproken: 
 

1. SIS rule 51: Abnormal DIFF scattergram 

Deze vlag wordt gegenereerd door de celteller wanneer de vijf populaties WBC uit de 
5DIFF niet (volledig) van elkaar kunnen gescheiden worden in het DIFF kanaal.  
Dit kan zijn omdat er abnormale cellen aanwezig zijn die niet in de 5DIFF thuis horen 
(blasten, normoblasten, immature granulocyten, lymfoomcellen,…) en die zich bevinden 
op de raakvlakken van de populaties normale cellen.  
 
a. Wat levert deze vlag in onze setting over een periode van drie maanden nu op aan 

stalen met abnormale cellen of klinische diagnoses?  
 

    RU51 
Aantal stalen   454 
      
Abnormale cellen     
blasten > 1% absoluut 5 
  relatief 1,10% 
NBL > 1/100 WBC absoluut 4 
  relatief 0,88% 
IG > of = 2% absoluut 15 
  relatief 3,30% 
      
Diagnoses     
Lymfomen absoluut 5 
  relatief 1,10% 

 
b. Is de manuele 5DIFF vergelijkbaar met de automatische 5DIFF? 

 
Van de 454 stalen in deze periode met een enkelvoudige vlag waren er slechts 13% waarbij de 
celteller geen automatische formule kon genereren (grijze wolk in het scattergram, som van 
de 5DIFF percentages is niet gelijk aan 100%). Deze formules kunnen we dus niet met elkaar 
vergelijken. We deden dus de analyse op 87% van de stalen uit deze groep of n = 396. 
 
Voor elk van de celtypes werd een R waarde berekend: 

 NEUT EO BASO LYMFO MONO 
R waarde 0,93 0,81 0,27 0,92 0,57 

 
In totaal worden vijf stalen (5/396 of 0,01%) gevonden met een verschil tussen beide tellingen 
dat meer dan 10% buiten D.95 ligt. Verklaringen: manuele fouten (1), geen verklaring (4). 
 
 

2. SIS rule 52: Left Shift 
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Figuur 7: DIFF  en IMI scattergram met lokalisatie van de ligging van de Left Shift populatie. 

 
Deze regel wordt gegenereerd als er zich te veel cellen in de LS regio van het DIFF 
scattergram bevinden of wanneer er zich te veel cellen in area 1 van het IMI kanaal bevinden. 
 

a.  Wat levert deze vlag in onze setting over een periode van drie maanden nu op aan stalen 
met abnormale cellen of klinische diagnoses? 
 

    RU52 
Aantal stalen   244 
      
Abnormale cellen     
blasten > 1% absoluut 0 
  relatief 0,00% 
NBL > 1/100 
WBC absoluut 1 
  relatief 0,41% 
IG > of = 2% absoluut 8 
  relatief 3,28% 
      
Diagnoses     
Lymfomen absoluut 0 
  relatief 0,00% 
 
Aangezien wij in de routine manuele WBC differentiatie geen staven apart van de segmenten 
tellen, wordt enkel een % neutrofielen vermeld bij manuele telling. We kunnen dus niet 
beoordelen of er al dan niet verhoogde aantallen staven aanwezig waren in deze stalen. 
 

b. Is de manuele 5DIFF vergelijkbaar met de automatische 5DIFF? 
 
Voor elk van de celtypes werd een R waarde berekend: 

 NEUT EO BASO LYMFO MONO 
R waarde 0,89 0,81 0,29 0,90 0,73 

 
In totaal worden vier stalen (4/244 of 0,02%) met een verschil tussen beide tellingen dat meer 
dan 10% buiten D.95 ligt, gevonden. Verklaringen: zonder verklaring (3), review niet 
mogelijk (1). 
 
 
 
 

LS
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3. SIS rule 54: Blasts? 
 

De Suspect Flag “Blasts?” wordt gegenereerd wanneer er zich te veel dots bevinden in de 
Blast regio van het DIFF kanaal en/of de blastenregio van het IMI kanaal. 
 

 
Figuur 8: Scattergram van het IMI  en het DIFF kanaal    met ligging van de Blastenregio 

 

a.  Wat levert deze vlag in onze setting over een periode van drie maanden nu op aan stalen 
met abnormale cellen of klinische diagnoses? 
 

    RU54 
Aantal stalen   29 
      
Abnormale cellen     
blasten > 1% absoluut 2 
  relatief 6,90% 
NBL > 1/100 
WBC absoluut 1 
  relatief 3,45% 
IG > of = 2% absoluut 6 
  relatief 20,69% 
      
Diagnoses     
Lymfomen absoluut 1 
  relatief 3,45% 
 

Deze vlag genereert slechts een gering aantal stalen als enkelvoudige rule. Zoals te 
verwachten is het de vlag die het hoogste percentage stalen met leukemische blasten heeft, er 
is ook één staal met aanwezigheid van CLL cellen.  
Opvallend is echter het hoge percentage stalen met klinisch significante aanwezigheid van 
immature granulocyten (21% in vergelijking met 3% voor de andere rules). Vermoedelijk gaat 
het hier om een verwarring ter hoogte van het IMI kanaal waardoor SIS rule 54 (Blasts?) 
afgaat in plaats van SIS rule 53 (IG?) (zie ook hoger). 
 

b. Is de manuele 5DIFF vergelijkbaar met de automatische 5DIFF? 
 
Voor elk van de celtypes werd een R waarde berekend: 

 NEUT EO BASO LYMFO MONO 
R waarde 0,95 0,63 0,23 0,89 0,67 

 
BL
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In totaal worden zes stalen (6/29 of 21%) met een verschil tussen beide tellingen dat meer dan 
10% buiten D.95 ligt, gevonden. Verklaringen: aanwezigheid van blasten in hoge aantallen 
(2), hoge aantallen gelyseerde cellen (1), geen verklaring (3). 
 
 
 

4. SIS rule 55: Monocytosis (not reactive) 

Dit is een numerische vlag (geen Suspect Vlag) die verschijnt wanneer de celteller een 
absoluut aantal monocyten telt vanaf 1.4 10**9/L. De klinische relevantie van deze vlag is het 
niet missen van een patiënt met CMML of het detecteren van abnormale cellen die mogelijks 
in het monocytengebied terecht komen (blasten, lymfoomcellen,…) (15,16).  
 
 

a.  Wat levert deze vlag in onze setting over een periode van drie maanden nu op aan stalen 
met abnormale cellen of klinische diagnoses? 
 

    RU55 
Aantal stalen   535 
      
Abnormale cellen     
blasten > 1% absoluut 0 
  relatief 0,00% 
NBL > 1/100 
WBC absoluut 3 
  relatief 0,56% 
IG > of = 2% absoluut 18 
  relatief 3,36% 
      
Diagnoses     
Lymfomen absoluut 1 
  relatief 0,19% 
 

Meer dan een kwart van de stalen (27%) heeft geen relatieve monocytose, er is geen enkel 
staal bij met een leukopenie en het hoogste relatieve percentage monocyten is 19%: vanaf 
20% monocyten zal immers SIS rule 68 (zie verder) af gaan.  

b. Is de manuele 5DIFF vergelijkbaar met de automatische 5DIFF? 
 
Voor elk van de celtypes werd een R waarde berekend: 

 NEUT EO BASO LYMFO MONO 
R waarde 0,93 0,86 0,39 0,93 0,56 

 
In totaal worden negen stalen (9/535 of 1,6%) gevonden met een verschil tussen beide 
tellingen dat meer dan 10% buiten D.95 ligt. Verklaringen: manuele fout (1), geen verklaring 
(8).  
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5. SIS rule 58: Abnormal Lymphocytes  
 

 
Figuur 9: Scattergram van het DIFF en IMI kanaal 

 

SIS rule 58 is deels numerisch en deels een Suspect Flag: 
- OFWEL gaat de vlag af wanneer er een Absolute Lymfocytosis is (>4.5 10**9/L) EN 

het om een volwassene gaat (> 18 jaar) 
-  OFWEL wanneer er een Suspect Flag (Abnormal Lymphocytes) is (wanneer er zich 

teveel cellen bevinden op de overgang tussen de lymfocyten- en de 
monocytenpopulatie). Deze vlag wordt enkel gegenereerd wanneer het IMI kanaal 
leeg is (er mag geen Suspect Flag zijn voor IG’s of Blasten). Daarnaast moet een 
bijkomende voorwaarde vervuld zijn: Hemoglobine > 11.5g/dl. Indien het 
Hemoglobine < 11.5 g/dl wordt SIS rule 59 gegenereerd. 

 

a.  Wat levert deze vlag in onze setting over een periode van drie maanden nu op aan stalen 
met abnormale cellen of klinische diagnoses? 
 

    RU58 
Aantal stalen   505 
      
Abnormale cellen     
blasten > 1% absoluut 0 
  relatief 0,00% 
NBL > 1/100 
WBC absoluut 1 
  relatief 0,20% 
IG > of = 2% absoluut 5 
  relatief 0,99% 
      
Diagnoses     
Lymfomen absoluut 79 
  relatief 15,64% 
 
Deze vlag genereert vooral stalen met aanwezigheid van lymfoomcellen en niet van 
lymfoblasten.  Ook is er een grote populatie aan pediatrische stalen (26%), echter wel 
opvallend minder dan de pediatrische populatie van SIS rule 59 (68%). 
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b. Is de manuele 5DIFF vergelijkbaar met de automatische 5DIFF? 
 
Voor elk van de celtypes werd een R waarde berekend: 

 NEUT EO BASO LYMFO MONO 
R waarde 0,93 0,89 0,36 0,93 0,65 

 

In totaal worden 24 stalen (24/505 of  4,8%) gevonden met een verschil tussen beide tellingen 
dat meer dan 10% buiten D.95 ligt. Verklaringen: review niet mogelijk (1), automatische 
formule niet gelukt (1), manuele fouten (1), zonder verklaring (4), 17 stalen met aanwezigheid 
van meerdere/talrijke gelyseerde cellen waardoor de manuele formule onbetrouwbaar wordt 
(soms in het kader van een CLL, soms geen duidelijke onderliggende pathologie aanwezig). 
 
 
 

6. SIS rule 59: Abnormal Lymphocytes/Lymphoblasts? 
 

Deze vlag is louter een Suspect Flag: de SIS rule 59 wordt gegenereerd wanneer de Abnormal 
Lymphocytes vlag (IP rule 26) af gaat EN er een anemie is (Hemoglobine <11.5g/dl). 

a.  Wat levert deze vlag in onze setting over een periode van drie maanden nu op aan stalen 
met abnormale cellen of klinische diagnoses? 
 

    RU59 
Aantal stalen   256 
      
Abnormale cellen     
blasten > 1% absoluut 2 
  relatief 0,78% 
NBL > 1/100 
WBC absoluut 1 
  relatief 0,39% 
IG > of = 2% absoluut 0 
  relatief 0,00% 
      
Diagnoses     
Lymfomen absoluut 14 
  relatief 5,47% 
 
Opvallend in deze stalengroep is de zeer grote populatie pediatrische stalen (68% van de 
stalen is van een patiënt <18 jaar). 

b. Is de manuele 5DIFF vergelijkbaar met de automatische 5DIFF? 
 
Voor elk van de celtypes werd een R waarde berekend: 

 NEUT EO BASO LYMFO MONO 
R waarde 0,96 0,88 0,43 0,95 0,46 
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In totaal worden 8 stalen (8/256 of 3,1%) gevonden met een verschil tussen beide tellingen 
dat meer dan 10% buiten D.95 ligt. Verklaringen: geen review mogelijk (1), zonder verklaring 
(1), 6 stalen met aanwezigheid van te veel gelyseerde cellen (1 staal CLL). 
 
 

7. SIS rule 60: Atypical Lymphocytes 
 

 
Figuur 10: Scattergram van het DIFF en IMI kanaal met lokalisatie van de Atypische lymfocyten regio. 

 

SIS rule 60 gaat af wanneer er zich te veel cellen in de “Atypische Lymfocyten regio” van het 
DIFF scattergram bevinden MAAR ENKEL wanneer het IMI kanaal leeg is. IG’s en blasten 
kunnen zich ook immers in dezelfde regio van het DIFF kanaal bevinden. 
 

a.  Wat levert deze vlag in onze setting over een periode van drie maanden nu op aan stalen 
met abnormale cellen of klinische diagnoses? 
 

    RU60 
Aantal stalen   509 
      
Abnormale cellen     
blasten > 1% absoluut 0 
  relatief 0,00% 
NBL > 1/100 
WBC absoluut 0 
  relatief 0,00% 
IG > of = 2% absoluut 12 
  relatief 2,36% 
      
Diagnoses     
Lymfomen absoluut 0 
  relatief 0,00% 
 
44% van de stalen is afkomstig van een patiënt <18 jaar. 
 

b. Is de manuele 5DIFF vergelijkbaar met de automatische 5DIFF? 
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Voor elk van de celtypes werd een R waarde berekend: 
 NEUT EO BASO LYMFO MONO 

R waarde 0,94 0,84 0,23 0,94 0,58 
 

In totaal worden twaalf stalen (12/509 of 2,4%) gevonden met een verschil tussen beide 
tellingen dat meer dan 10% buiten D.95 ligt. Verklaringen: 6 stalen met te veel gelyseerde 
cellen, 6 stalen zonder verklaring. 
 
 
 

8. SIS rule 68: diff% limieten overschreden (Customer rule) 
 

Deze SIS rule is een eigen gemaakte rule die enkel numerisch werkt: afhankelijk van bepaalde 
cut-off percentages van verschillende celtypes wordt een uitstrijkje gemaakt en de 
automatische WBC differentiatie afgevlagd. Let wel: er zijn dus geen Suspect Flags: de 
automatische formule is in principe volledig betrouwbaar! Het is enkel omdat men weet dat 
celtellers een gering percentage vals negatieven hebben voor abnormale cellen zoals blasten 
en lymfoomcellen en deze aanwezig kunnen zijn bij “gestoorde” WBC differentiaties dat deze 
afwijkingen aanleiding geven tot het maken van een uitstrijkje. 

Welke numerische afwijkingen komen het meeste voor? 
1. NEUT% <10: n=130 
2. NEUT% >95: n=113 
3. LYMPH% <5: n=114 
4. LYMPH% >70: n=219 
5. MONO% >20: n=566 
6. EO% >30: n=13 
7. BASO% >5: n=7 

Totaal: n=1162 (aantal dubbels = 251). 
 
a.  Wat levert deze vlag in onze setting over een periode van drie maanden nu op aan stalen 

met abnormale cellen of klinische diagnoses? 
 

    RU68 
Aantal stalen   911 
      
Abnormale cellen     
blasten > 1% absoluut 14 
  relatief 1,54% 
NBL > 1/100 
WBC absoluut 33 
  relatief 3,62% 
IG > of = 2% absoluut 29 
  relatief 3,18% 
      
Diagnoses     
Lymfomen absoluut 2 
  relatief 0,22% 
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Alle stalen met blasten hadden een leukopenie (0.53 – 1.66 10**9/L) en waren afkomstig van 
eenheden E616, 630, 467 en 305. De stalen met lymfoomcellen waren afkomstig van E612. 
 
De belangrijkste numerische afwijkingen voor het opsporen van abnormale cellen zijn een 
relatieve lymfocytose (>70%) en monocytose (>20%).  
Ly>70%: n=217 om 14 klinisch relevante stalen te vinden (6%). 
Mono>20%: n=564 om 4 klinisch relevante stalen te vinden (0.7%). 
 
De andere numerische afwijkingen leverden geen abnormale cellen op: 
- Neu<10% (n=132): steeds ook ly>70% of mono>20% -> overbodig indien ly en mono 
behouden blijven 
- Neu>95% (n=95): steeds ook ly<5%: slechts 1 van beiden is nodig 
- Eo>30% (n=13): geen abnormale cellen 
- Baso>5% (n=7): geen abnormale cellen, wel vals verhoogd percentage 
- Ly<5% (n=114): geen abnormale cellen 
 
 

b. Is de manuele 5DIFF vergelijkbaar met de automatische 5DIFF? 
 
Voor elk van de celtypes werd een R waarde berekend: 

 NEUT EO BASO LYMFO MONO 
R waarde 0,97 0,95 0,52 0,97 0,86 

 
In totaal worden 70 stalen (70/911 of 7,7%) gevonden met een verschil tussen beide tellingen 
dat meer dan 10% buiten D.95 ligt. Verklaringen: geen review mogelijk (3), aanwezigheid 
van zeer vele NBL (%LY en %MONO gestoord)(1), aanwezigheid van hoge aantallen blasten 
(3), bizarre kernen van de neutrofielen waardoor vermoedelijk vals hoog % basofielen (2), 
veel gelyseerde cellen (25), manuele fouten (9), zeer moeilijke DD tussen ly, mono en 
lymfoblast (neonatale leukemie)(3), geen verklaring (24). 
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BESLUIT / OPMERKINGEN SMEAR SCAN 
 
Overzicht van de detectie van abnormale cellen en klinische diagnoses over alle rules heen: 
 

    RU51 RU52 RU54 RU55 RU58 RU59 RU60 RU68 
Aantal stalen   454 244 29 535 505 256 509 911 
                    
Abnormale cellen                   
blasten > 1% absoluut 5 0 2 0 0 2 0 14 
  relatief 1,10% 0,00% 6,90% 0,00% 0,00% 0,78% 0,00% 1,54% 
NBL > 1/100 
WBC absoluut 4 1 1 3 1 1 0 33 
  relatief 0,88% 0,41% 3,45% 0,56% 0,20% 0,39% 0,00% 3,62% 
IG > of = 2% absoluut 15 8 6 18 5 0 12 29 
  relatief 3,30% 3,28% 20,69% 3,36% 0,99% 0,00% 2,36% 3,18% 
                    
Diagnoses                   
Lymfomen absoluut 5 0 1 1 79 14 0 2 
  relatief 1,10% 0,00% 3,45% 0,19% 15,64% 5,47% 0,00% 0,22% 

 
De Left Shift vlag (SIS rule 52) spoort geen abnormale cellen op (behalve IG, maar met 
hetzelfde percentage vals negatieven als de andere vlaggen, namelijk 3%) en levert geen extra 
klinische informatie aangezien staven en segmenten samen geteld worden als % neutrofielen.  
De Atypische Lymfocyten vlag (SIS rule 60) spoort ook geen abnormale cellen op. 
Eén van de twee redenen om SIS rule 55 toe te passen zou zijn om geen CMML te missen. Er 
werden in 3 maanden geen stalen opgepikt die verdacht waren voor een CMML.  
NEUT<10% en NEUT>95% kunnen geschrapt worden uit SIS rule 68: deze stalen zitten 
vervat in de andere voorwaarden voor SIS rule 68. De grenzen van ly en mono kunnen niet 
omhoog aangezien de stalen die blasten bevatten effectief ly en mono % hadden vanaf 70 en 
20% respectievelijk. 
 
Het percentage vals negatieven voor immature granulocyten (ongeveer 3%) is gelijkaardig 
aan resultaten uit de literatuur van andere celtellers (23). Ter vergelijking: het aantal 
morfologisch vals negatieven voor een manuele WBC differentiatie op 100 WBC wordt 
geschat op 18.6% (28).  
 
In de literatuur vinden we cijfers voor vals positieven van Suspect flags (23-26).  
 
 Algemeen Variant Lymphocytes IG Blast

Cox 20.3 -21.7%    
Barnes 18.6%    
Hoffmann  55%   
Stamminger  46% 38% 70% 
 
Een hoog percentage vals positieven is onvermijdelijk en aanvaardbaar aangezien we de 
celteller gebruiken als screening. In onze setting zijn de percentages vals positieven echter 
opvallend hoog voor enkelvoudig gevlagde stalen (bijvoorbeeld 84% voor SIS rule 58, 94% 
voor SIS rule 59). In de meervoudig gevlagde stalen daalt dit percentage vals positieven: 1/3 
van de stalen bevat abnormale cellen. 
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Overzicht correlatie manuele en automatische telling over alle stalen en alle individuele SIS 
rules heen: 
 
    Alles RU51 RU52 RU54 RU55 RU58 RU59 RU60 RU68 

Aantal stalen N 12199 454 244 29 535 505 256 509 911 
                      
Correlatie (R 
waarde) NEUT 0,96 0,93 0,89 0,95 0,93 0,93 0,96 0,94 0,97 
  EO 0,91 0,81 0,81 0,63 0,86 0,89 0,88 0,84 0,95 
  BASO 0,42 0,27 0,29 0,23 0,39 0,36 0,43 0,23 0,52 
  LYMFO 0,96 0,92 0,90 0,89 0,93 0,93 0,95 0,94 0,97 
  MONO 0,82 0,57 0,73 0,67 0,56 0,65 0,46 0,58 0,86 
                      
Aantal stalen met 
verschil D.95 > 
10% absoluut   5 4 6 9 23 8 12 70 
  relatief   1,10% 1,64% 20,69% 1,68% 4,55% 3,13% 2,36% 7,68% 

 
De correlatie voor de celtelling van monocyten is opvallend lager dan voor de andere celtypes 
in de meeste rules (uitzondering SIS rule 68). Dit is deels toe te schrijven aan de gekende 
“overschatting” van het monocytenpercentage door de celteller (7, 27), toch is opvallend lager 
dan de R waarde die we zouden verwachten (ongeveer 0,8 in het originele validatiedossier 
van de celteller).  
 
Er zijn twee SIS rules waarbij de automatische telling in principe volledig betrouwbaar is, 
maar waarbij er louter numerische afwijkingen zijn en wij, om klinische redenen toch een 
uitstrijkje maken omdat we weten dat er abnormale cellen onder kunnen zitten: dit zijn SIS 
rule 55 (Absolute monocytosis) en SIS rule 68 (diff% limieten overschreden). 
Er zijn daarnaast ook drie SIS rules waarbij het officiële standpunt van de firma een 
onbetrouwbare automatische telling is: SIS rule 51 (abnormal scattergram), 58 en 59 
(abnormal lymphocytes/lymphoblasts). 
Wij vonden echter ongeveer een zelfde correlatie tussen manuele en automatische telling en 
een zelfde laag aantal discordante resultaten in alle populaties stalen terug, onafhankelijk van 
het type vlag. Lantis et al bekomen resultaten die in dezelfde lijn liggen (15). 
 
Koepke et al (28) vergeleken de WBC differentiatie op 100 WBC met de oude NCCLS 
referentiemethode (een manuele differentiatie op 800 WBC). Zij bewezen dat er geen 
rationele reden is om distributionele of numerische afwijkingen die je bekomt bij een telling 
op een hoog aantal cellen te proberen te bevestigen door een telling op een lager aantal cellen. 
Wanneer de celteller een staal afvlagt om een numerische reden is het dus enkel noodzakelijk 
om na te kijken of er geen abnormale cellen aanwezig zijn. 
 
Een vaak voorkomende verklaring voor een sterk verschillende manuele en automatische 
formule is het aanwezig zijn van veel gelyseerde WBC in het perifeer bloeduitstrijkje.  
Het doorgeven van de manuele formule in plaats van de automatische kan dan een nadelig 
klinisch effect hebben bijvoorbeeld door het te laag inschatten van de verdubbelingstijd van 
de lymfoomcellen bij chronische lymfatische leukemie zoals aangetoond door Zwiebel (29). 
In de literatuur vinden we een Canadese Good Practice Guideline waarin men voorstelt om in 
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die gevallen de automatische formule (met Suspect Flags) te rapporteren met bijgevoegd 
morfologisch commentaar (30). 
 
Het uitvoeren van een microscopische screening in plaats van een microscopische 
differentiatie is moeilijk volledig betrouwbaar uit te voeren door middel van conventionele 
microscopie en vergt veel volharding van de uitvoerder. In onze setting wordt echter een 
automatische microscoop gebruikt (CellaVisionTM DM96) die digitale foto’s neemt van 
maximum 120 WBC en deze klasseert volgens beeldherkenningsoftware. Op deze manier kan 
men zeer snel een overzicht krijgen van de WBC aanwezig in het uitstrijkje. 
Ook weten we uit voorgaande studies van onze patiëntenpopulatie dat de pre-klassificatie die 
CellaVisionTM uitvoert voor de meeste (normale) celtypes zeer goed is: waarden van 91% tot 
97% zijn de regel (eigen gegevens). Briggs et al. rapporteren een gemiddeld percentage van 
89.2% correcte pre-klassificatie, Kratz et al 82%. (31, 32). Dit betekent dat men zelfs geen 
cellen hoeft weg te slepen om een goed overzicht van het uitstrijkje te krijgen. 
De software van CellaVisionTM biedt daarnaast ook de mogelijkheid om rechtstreeks in de 
interface te kiezen voor de manuele of de automatische WBC differentiatie. Er zijn dus geen 
bijkomende netwerkconnecties of software nodig om een Smear Scan procedure in onze 
setting te implementeren. 
 
In Lantis et al. (15) wordt de procedure beschreven waarbij smear scan wordt toegepast op de 
gehele populatie van afgevlagde stalen. Er is slechts één situatie waarin steeds een manuele 
WBC differentiatie wordt uitgevoerd, namelijk wanneer de celteller niet tot een 5DIFF kan 
komen. Op deze manier werd het aantal manuele differentiaties verminderd van 24% naar 6% 
van de aanvragen voor WBC differentiatie. 
 
Aan de hand van de reeds bekomen query van patiëntenstalen gedurende drie maanden 
kunnen we reeds inzicht krijgen in de mogelijkheden die Smear Scan zou bieden in onze 
setting:  
 
Verhogen cut-off SIS rule 53 van 1.0% naar 
2.1% 

Review rate daalt van 20% naar 17% 

Extended Differential indien %IG <5% en 
geen andere vlaggen  

Review rate daalt naar 15% 

Smear Scan 5% van het totaal aantal stalen met aanvraag 
voor WBC differentiatie wordt gerapporteerd 
met een manuele formule, 10% van de stalen 
wordt microscopisch gescreend, maar 
gerapporteerd met een automatische formule. 

 
 
 
TO DO/ACTIONS 
 
1) Opdrijven cut-off van de SIS rule IG van 1.0 naar 2.1% (dalen van het aantal manuele 

differentiaties met ongeveer 16%). 
2) Op punt stellen review criteria (schrappen SIS rule 52 (Left Shift), hoog aantal vals 

positieven, …) 
3) Toetsen Smear Scan, opleiding MLT 
4) Controleren van referentiewaarden IG: contact met Rode Kruis: donoren? 
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5) Indien een Extended Differential gerapporteerd wordt bij stalen met een %IG <5% en 
geen andere vlaggen, dient zeker rekening gehouden worden met het gering aantal stalen 
(0,08%) afkomstig van onco/hematologische eenheden waarbij leukemische blasten 
aanwezig zijn die enkel gevlagd worden door de IG vlag.  

6) Implementatie IG Master 
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