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1 Clinical bottom line 
 

 Het beoordelen van fragmentocyten in perifeer bloed is nog altijd een belangrijke test 
te zijn voor de diagnose van een hemolytische anemie veroorzaakt door micro- of 
“macro”angiopathie. 

 De gouden standaard  lijkt nog steeds het microscopisch onderzoek te zijn. 
 Er bestaat onvoldoende standaardisatie van het microscopisch onderzoek (o.a. 

betreffende de methode, referentiewaarden, en het antwoord naar de kliniek) en 
duidelijke guidelines zijn nog steeds niet ter beschikking. 

 (Semi-)kwantitatieve bepaling lijkt nodig gezien o.a. de prognostische waarde in 
kader van een BMA-TM (Bone marrow associated thrombotic microangiopathy). 

 Voor opvolging van (het aantal) fragmentocyten in kader van een HUS of TTP is 
geen duidelijke evidence te vinden.  Verdere navraag bij specialisten op dit vlak zal 
worden gedaan. 

 Creatie van een nieuwe aanvraag “opvolging fragmentocyten” waarbij enkel nog de 
fragmentocyten microscopisch beoordeeld zullen worden en waarbij geen verdere 
differentiatie of beoordeling van de andere cellijnen zal gebeuren, is een mogelijkheid 
die moet overwogen worden. 

 
 
2 Clinical/Diagnostic scenario 
 

Ongeveer 1/3 van onze aanvragen voor cytologisch onderzoek van perifeer bloed  
gebeuren in kader van fragmentocytenbepaling.  Het viel ons op dat regelmatig (soms 
zelfs dagelijks) aanvragen van dezelfde patiënten terugkwamen voor deze bepaling.  
Ook  wordt telkens een volledig cytologisch onderzoek en differentiatie van het perifeer 
bloed  uitgevoerd.  Is dit laatste wel nodig bij deze patiënten die steeds terugkeren en 
wat is het nut van het herhaaldelijk aanvragen van fragmentocyten? Zijn er ook geen 
alternatieve methodes voor het bepalen van fragmentocyten? 
Een verhoogd aantal fragmentocyten wijst op een hemolytische anemie die kan 
veroorzaakt zijn door een micro- of “macro”angiopathie. Een “macroangiopathie” 
ontstaat door afwijkingen aan het hart of de grote bloedvaten.  Belangrijke oorzaken van 
hemolytische microangiopathie zijn: het hemolytisch uremisch syndroom (HUS), 
thrombotische thrombocytopenische purpura (TTP), DIC en secundaire vormen (o.a. na 
(autologe>allogene) beenmergtransplantatie, maligniteiten, medicamenteus,…)  
Naast de andere parameters die wijzen op een anemie en hemolyse, is de bepaling van 
fragmentocyten cruciaal voor de diagnose van een mechanische hemolytisch anemie bij 
vermoeden van een trombotische micro-angiopathie gezien hierbij zo snel mogelijk met 
therapie gestart moet worden en gezien de hoge mortaliteit en morbiditeit van deze 
aandoeningen. 
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3 Questions 
  

1. Is het nakijken van perifeer bloed op aanwezigheid van fragmentocyten nog steeds van 
belang? 

2. Is microscopie nog steeds de gouden standaard voor screenen op aanwezigheid en 
tellen van fragmentocyten in perifeer bloed? 

3. Is het opvolgen van (het aantal) fragmentocyten in kader van therapie voor een 
thrombotische microangiopathie nuttig? 

 
 
4 Search terms 

• Schistocytosis, schistocytes, fragmentocytes, fragmentation anemia, TTP, HUS en 
microangiopathy and anemia, fragmented (red) blood cells. 

• Pubmed: Clinical queries, (systemic) reviews 
• Cohrane Library 
• Sumsearch 
• National Guideline Clearinghouse 
• Institute for clinical systems improvement 
• Wintrobe’s Clinical Hematology (10de editie) 
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6 Appraisel 
 

1. ZIJN ER NOG STEEDS INDICATIES VOOR DE BEPALING VAN  
FRAGMENTOCYTEN ? 

 
1.1. Een veel aangevraagde analyse   

In 2 maanden tijd (1-11-2002 tot 31-12-2002) waren er in ons labo hematologie (UZ 
Leuven Gasthuisberg) 303 aanvragen voor een cytologisch onderzoek van perifeer 
bloed (PB). In het besluit van 135 PB werd de beoordeling van fragmentocyten 
vermeld en bij 96 PB werd op de aanvraagbon de expliciete vraag naar 
fragmentocyten gesteld. 
Bij enkele patiënten werd deze bepaling herhaaldelijk aangevraagd. 

 
Aantal 
aanvragen/patiënt 

Aantal 
patiënten 

1 51 
2 7 
3 5 
4   
5 2 
6   
7 1 
8 1 
9 2 
10   
12 1 
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PB van patiënten met meer dan 3 aanvragen =55 PB (41% van de 135 PB). 
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1.2. Indicaties 

Vermits de meeste aanvragen (zeker de herhaaldelijke aanvragen) kaderden in de 
diagnose van een thrombotische microangiopathie (o.a. HUS, TTP en secundaire 
vormen vb. beenmergtransplant geassocieerde microangiopathie) werd voornamelijk 
deze indicatie nader bekeken. 
 
• Diagnostisch  

In quasi alle artikels wordt de detectie van fragmentocyten in perifeer bloed nog 
als een belangrijke test beschouwd voor de diagnose van een thrombotische 
microangiopathie.  Zoals voor de meeste parameters, zijn de sensitiviteit 
(zeldzame afwezigheid van fragmentocyten) en de specificiteit (macro-
angiopathie, myelofibrose, DIC, gemetastaseerde kankers,…) van het criterium 
“aanwezigheid van fragmentocyten”  kleiner dan 100% (1,5,16). 

• Kwantificatie 
Uit de verschillende artikels kan besloten worden dat er geen duidelijke consensus 
bestaat over het al dan niet doorgeven van het aantal fragmentocyten.  In enkele 
artikels wordt het aantal fragmentocyten als klinisch relevant beschouwd.  Het 
wordt gebruikt in een scoringssysteem voor BMT-TM (Bone marrow transplant-
associated thrombotic microangiopathy) dat gebaseerd is op o.a. het aantal 
fragmentocyten.  De “outcome” is afhankelijk van de graad : graad 1 en 2 doen het 
in het algemeen goed, terwijl deze met graad 3 of 4 veelal slechts een partiële 
respons hebben en meestal een slechtere prognose (1,6,7,9,10,11,13).   Deze 
indeling helpt de patiënten in te delen in verschillende categorieën met een slechte 
en goede prognose en voorziet een structuur voor verdere diagnostische en 
therapeutische stappen (13). 
Doch zou een mild aantal fragmentocyten (< 1%) na een BM-transplantatie een 
normale morfologische bevinding zijn zonder klinische betekenis bij afwezigheid 
van andere klinische en laboratoriumparameters die suggestief zijn voor een 
thrombotische microangiopathie.   Patiënten met een matig (1-1.9%) tot sterk 
(≥2%) gestegen aantal fragmentocyten zouden van dichtbij moeten gevolgd 
worden (12). 

 
Voor opvolging van (het aantal) fragmentocyten in kader van een HUS of TTP is 
geen duidelijke evidence te vinden (zie puntje 3). 

 
 

2. IS MICROSCOPIE NOG STEEDS DE GOUDEN STANDAARD VOOR DE 
BEPALING VAN FRAGMENTOCYTEN? ZIJN ER ALTERNATIEVE 
TECHNIEKEN? 

 
2.1. Problemen bij microscopisch onderzoek zijn 

1. Standaardisatie  
Een enquête van 24 biologen (11) (10 “specialisten” en 14 “niet-specialisten”) 
toont dat er geen standaardisatie is voor:  

 Identificatie (verschillende definities worden gebruikt) 
 De methode (o.a. de zone waarin geteld wordt (meestal degene waarin 

gedifferentieerd wordt). Dit kan een groot verschil uitmaken (16)), het 
aantal getelde velden, tellen of niet, tellen op 1000 of  op 5000 of per 
veld,…). 
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 Antwoord naar de kliniek (een percentage, aantal op 1000, aantal per veld, 
enkel positief of negatief, referentiewaarden verschillen, semi-kwantitatief)
  

Er bestaat ook een belangrijke statistische variatie en beperkte 
reproduceerbaarheid gezien het meestal kleine aantal fragmentocyten. 
 
De verschillende artikels bevestigden inderdaad de soms kleine verschillen in 
definitie (vb met of zonder micro-spherocyten), verschillende methodes (doch 
meestal op 1000 rbc geteld), referentiewaarden en antwoorden naar de kliniek. 
 

2. Het probeem van inter- en intraobservationele verschillen werd ook regelmatig 
aangehaald doch in ons labo lijkt dit mee te vallen doch is moeilijk te beoordelen 
gezien de statistische variatie en de semi-kwantitatieve beoordeling (die nog niet 
volledig gestandardiseerd was) (20 PB werden 2 maal geteld  en semi-kwantitatief 
beoordeeld door 6 mensen). (addendum1) 

 
3. Referentiewaarden, de “ normaal”waarden 

Ook hier werden verschillende waarden vermeld in de gelezen artikels. 
Tot heden werd in het labo hematologie U.Z. Gasthuisberg < 5 
fragmentocyten/50x veld (50x veld ~ 1000 rbc) als normaal beschouwd:  
Deze referentiewaarden werden nogmaals gecontroleerd op 50 donoren (geteld 
door 2 verschillende mensen en telkens op 10 000 cellen) en toonde dat het aantal 
fragmentocyten bij de donoren niet groter is dan 2 fragmentocyten/1000 rbc. 
 

2.2. Alternatieven 
Er zijn reeds verschillende artikels verschenen waarin men andere methodes voorstelt 
en uittest om (het aantal) fragmentocyten te bepalen. 

 
1. The peripheral blood film and the red blood cell size distribution histogram 

were examined for evidence of red blood cell fragments in 2350 subjects.  To 
distinguish subjects with greater than or equal to 10 fragments/1000 red 
blood cells (abnormal) from normal, examination of the blood film was 0,83 
sensitive and 0,30 specific, whereas examination of the histogram was 0,97 
sensitive and 0,87 specific. The most common causes of abnormal fragmentation 
were malignancy with cytotoxic chemotherapy and severe iron deficiency…. 
The histogram analysis assumed that platelets appear at the extreme left of the 
histogram; in normal subjects, there is a return of the histogram to baseline before 
the increase of the red blood cell peak.  Red blood cell fragments are described as 
elevating this intermediate zone above baseline. (15->1988) 

2. The present work demonstrates: 1) that enumeration of fragments is performed 
more precisely with an automatic blood cell counter on the ‘platelet channel’ and 
2) that heating at 48°C enhances the fragmentation of RBC when they have a 
severe disruption of skeletal lattice, like in hereditary elliptocytosis .... 
…Rbc were washed (3*) and were resuspended in homologous plasma, which 
was platelet-depleted by centrifugation...The suspension was incubated at 45, 47, 
48 and 49°C. 
…It can be concluded that heating RBC at 48°C combined with enumeration of 
their resulting fragments with automatic counting devices on the ‘platelet’ channel  
offers the opportunity of more precise fragmentation evaluation than is 
possible with morphological examination of blood smears. 
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...Cell counts were performed on a Counter Coulter S plus II (Coultronics, 
France)…Cell volume was determined and when between threshold settings of 2 
en 20 fl, cells were identified as ‘platelets’; we counted RBC on RBC channel and  
fragments on the ‘platelet’channel. ... The fraction of fragmented cells was 
calculated by the ratio of particule counts on the ‘platelet’ channel (reduced 
to 5000) to the number of RBC (14->1992) 

3. Dans le but d'une meilleure reproductibilité, nous avons programmé et testé un 
logiciel d'analyse d'image (Q-win, Leica), pour détecter et compter les 
schizocytes à partir de critères objectifs. ...  
…Au total, le logiciel que nous avons programmé ne répond qu'imparfaitement 
à l'objectif fixé.  La durée d'analyse reste légèrement supérieure à 
l'observation microscopique.  Une correction manuelle minime reste nécessaire 
en fin d'analyse pour obtenir des résultats similaires entre le programme rédigé 
sur Q-Win et un cytologiste expérimenté.  Néanmoins, l'utilisation d'un logiciel 
informatique pourrait permettre d'assurer une plus grande cohérence des 
résultats rendus au clinicien par rapport à l'observation microscopique pure en 
améliorant la précision et l'exactitude du comptage des schizocytes. (10) 

4. We have developed a quantification system by gating a fixed area (gate 1) of 
fragmented red blood cells on the RET channel scattergram (counts an 
average of 30 000 cells) on an automated haematology analyser (XE-2100, 
Sysmex Co., Kobe, Japan). The fragmented red cell percentage (FRC%) 
calculated with this system, from 100 samples, was highly correlated with the 
manual count (r= 0,902, P < 0,0001) 

 Because microcytic anaemia specimens usually occupy a lower position on the 
XE-2100 scattergram, with microcytic cells overlapping gate 1 and causing a 
spuriously high FRC% calculation, a supplementary gate (gate 2) was added. 
(correlation with manual count FRC% r=0.812, P<0.05) (9) 

 
 There was a significant correlation between the percentages of schistocytes 

detected by the automated method and manual counting (1000 red cells) in 
this clinically diverse group (14 patients with TTP or HUS)… The schistocyte 
percent correlated significantly with fractions 1+ 2 of LD and showed a tendency 
to positive correlation with total LD levels, indicating that the schistocyte percent 
reflects the severity of hemolysis. (7) 

 
 De firma Sysmex deelde ons mee dat hiervoor een software programma 

ontwikkeld is maar dat momenteel het nog niet bekend is of deze software 
daadwerkelijk zal vrijgegeven worden. 

 
5. Peripheral blood was stained with phycoerythrin-conjugated antihemoglobin 

antibody in 0,6% NaCl solution, and analyzed by flow cytometry omitting the 
wash step. The proportion of RBCs stained by anti-Hb was 0,55% (SD +/-0,23%) 
in normal controls and was significantly higher in patients with schistocytosis 
(2,95 +/- 2,95%, p<0,001)…  The number of schistocytes counted by microscopic 
examination correlated with the proportion of RBCs stained by anti-Hb (r=0,637, 
p<0,001). The proportions of stained RBCs in blood samples with malaria, 
spherocytosis, (HE and AIHA) and elliptocytosis were also significantly 
higher than in normal controls.  However, the results in postsplenectomy and 
iron-deficiency anemia patients were not significantly different from the 
normal controls.... Since damaged cells are mainly eradicated from circulation by 
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the spleen, it seems possible that schistocytes in postsplenectomy patients survive 
and circulate in the blood for sufficient time to repair the damaged cytoplasm. The 
flow cytometric method could be the method of choice to diagnose and monitor 
microangiopathic hemolytic anemia in postsplenectomy patients…The results are 
read within 20 min after blood collection.  
…This technique will be helpful in the early diagnosis of hemolytic anemia and 
will help to differentiate clinically significant damage of RBCs from clinically 
insignificant poikilocytosis. (8) 
 
 

 
3. IS HET OPVOLGEN VAN (HET AANTAL) FRAGMENTOCYTEN NUTTIG 

IN KADER VAN EEN THROMBOTISCHE MICROANGIOPATHIE? 
.  

3.1.  Aantal stalen 
Meer dan 3 aanvragen per patiënt : 55 PB (van 7 patiënten) op 135 PB. 
Deze werden voornamelijk aangevraagd in kader van een HUS of TTP en kwamen 
van de afdelingen hematologie, nefrologie, algemeen inwendige, maag- en 
darmziekten en pneumologie (addendum 2).  
Enkele van deze patiënten werden gedurende een korte periode soms dagelijks of om 
de 2 dagen gevolgd.  
Vermits normaal de behandeling van een thrombotische microangiopathie zo vlug 
mogelijk gestart wordt bij diagnose, lijken deze “opvolgstalen” te kaderen in het 
opvolgen van de therapie. 

 
3.2. Is het opvolgen van het (aantal) fragmentocyten nuttig? 

1. “La présence des schizocytes est visible dans la grande majorité des cas, mais il 
faut savoir qu’elle peut manquer, en particulier au début de la maladie et 
qu’il faudra répéter la recherche.” (1) 

2. “Initially, plasma exchange should be performed daily until remission is evident, 
as determined by normalization of the platelet count and LDH level with 
resolution of any  ischemic manifestations.  These variables must be determined 
daily to monitor response…. Of note, disease activity may recur rapidly 
(evidenced by a precipitous decline in platelet count and an abrupt increase in 
LDH level) as the frequency of plasma exchange is reduced or withdrawn, 
necessitating emergent reinstitution of daily plasma exchange.”(2) 

3. “....The platelet count seems to be the most important parameter on which to 
base treatment decisions. Failure of the platelet count to respond requires 
intensifying treatment.  Exacerbation of thrombocytopenia after initial recovery, 
while the patient continues to receive daily plasma exchanges, signals increased 
disease activity and necessitates more intense treatment. Recurrent or new 
neurologic abnormalities may occur during the course of treatment; these events 
are usually predicted by an exacerbation of thrombocytopenia.  Often a prompt 
initial increase of the platelet count is followed by a period of several days with no 
change, suggesting a diminished response to plasma exchange.... The decision to 
stop or to continue plasma exchange at  this time is empirical…After the 
discontinuation of plasma exchange, "frequent" 'monitoring of ‘blood counts' and 
LDH values seems important.” …  (3) 

4. “There are no scientific studies that have precisely determined the optimal 
plasma exchange (PE) treatment schedule.  The American Association of Blood 
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Banks recommends daily PE until the platelet count is above 150 * 109/L for 2-3 d 
(AABB Extracorporeal Therapy Committee, 1992).  The American Society for 
Apheresis recommends daily PE until the platelet count is above 100*109/L and 
continues to rise after cessation of treatment and the LDL level is near normal 
(Gilcher et al,1993).  However, there is wide variability of therapeutic targets 
as shown by a recent survey of 20 institutions in the USA (Bandarenko and 
Brecher, 1998.  Sixty per cent of the institutions established a platelet count of at 
least 150*109/L as a requirement before discontinuing daily PE, 35% have 
established a platelet count of 100 * 109/L and one institution continued daily PE 
until a platelet count of 200*109/L was reached.  Additionally, some institutions 
used LDH as a therapeutic target, with 50% of the institutions requiring the 
serum LDH to be within the normal reference range before discontinuing daily PE.  
….60% of the centres did not routinely utilize a tapering regimen for management 
of initial episodes of PE”. (4) 

5. “Plasma exchange is continued once daily until the platelet count exceeds 150 
000/microL for two consecutive days.  …The serum LDH concentration 
decreases rapidly and may become normal before recovery of the platelet count or 
may remain slightly elevated for several weeks…. Many patients have a prompt 
exacerbation of their thrombocytopenia and hemolysis when plasma exchange is 
tapered. In these patients, it is assumed that the TTP-HUS has remained active and 
requires continued treatment for control and daily plasma exchange is resumed 
until a normal platelet count is again achieved.”(5) 

6. In een studie over apheresis in graad 4 BMT-TM werden de responders als volgt 
gedefinieerd:  “Patients were considered to have had  a response to therapy if there 
was a sustained decrease in LDH by ≥ 50% an a decrease in BMT-TM grade by 
≥1” : in dit score-systeem zit het aantal fragmentocyten vervat (6) 

7. “…la quantification précise est par contre utile pour surveiller l'efficacité d'une 
plasmaphérèse ou pour estimer le pronostic d'une GVHD.”  : doch dit staat niet 
duidelijk vermeld in het artikel waarnaar gerefereerd wordt in deze tekst (10). 

8. “Certains ont souligné l’importance du suivi des examens répétés par un même 
cytologiste, indiquant implicitement la variabilité des résultats inter-observateurs 
(et donc parfois intra-laboratoire)” (11)   
Waarom of wanneer een herhaling van het onderzoek moet gebeuren wordt niet 
vermeld. 

9. “Mild red cell fragmentation is a common morphologic finding after BM-
transplantation.  Its presence is not clinically significant in the absence of 
other clinical and laboratory findings suggestive of thrombotic 
microangiopathy.  However, patients with moderate or severe fragmentation 
should be monitored closely”.(12) 

 
Prof. G. Verhoef en Prof. Bogaerts  volgen het aantal fragmentocyten 2-3 maal per 
week op voor opvolging van therapie, doch kan niet direct naar bepaalde artikels 
refereren. Volgens een protocol  (van het ziekenhuis Dijkzand in Rotterdam) zou 1 
controle per week reeds voldoende zijn. 

 
 
7 Comments 
 

De beoordeling van fragmentocyten alleen, neemt ongeveer 1/3 van de totaal tijd in 
die normaal nodig is voor een volledig microscopisch onderzoek van een perifeer 
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bloed (addendum 3).  Dit betekent in termen van totale loonkost/test een vermindering 
van 11,26 euro/test (19.61 euro -> 8.35 euro) volgens de boordtabellen van ons 
laboratorium.  
Doch zonder differentiatie zal dit onderzoek vermoedelijk niet aangerekend kunnen 
worden: afwegen van voor- en nadelen. 

 
8   To do/Actions 
 

1) Gezien geen duidelijke evidence in de door ons gelezen literatuur voor opvolging 
van fragmentocyten (in kader van therapie) van HUS en TTP, zullen we enkele 
specialisten op dit vlak raadplegen.  

2) Creatie van een nieuwe aanvraag met alleen beoordeling van fragmentocyten 
zonder verdere celdifferentiatie of morfologische beoordeling van de andere 
cellijnen (zeker indien het aantal “opvolgstalen” niet beperkt kan worden)  is zeker 
een optie die verder moet bekeken en besproken worden met de kliniek 
(organisatie van een LOUK). 

3) Eventueel verder contact opnemen met Sysmex. 
4) Standaardisatie van onze microscopische bepaling en antwoord naar de kliniek 

(o.a. vermelding referentiewaarden en semi-kwantitatieve schaal op protocol) 
 
 
 
 
 
 
ADDENDUM 1: tabel 1 
 

    fragmentocyten/50x veld   

  
Oorspronkelijk 
rapport CB NB CT JL BV HC   

Oorspronkelijk 
rapport CB 

02-1562 3-5 3-5 1-4 1-3 1 0-4 2-4   hoognormaal randnorma
02-1565 4-7 4-6 3-5 2-4 1 0-3 4-8   licht licht 
02-1568 7-11 4-6 5-7 3-5 1 3-7 3-8   matig licht 
02-1578 3-8 4-6 +/-3 5-8 <1 1-6 3-8   licht licht 
02-1589 zz 0-2 0-1 0-2 0 0-2 0-2   geen geen  
02-1595 2-7 3-5 2-3 4-6 3 5-9 1-4   licht hoognorma
02-1617 1-2 1-3 1-4 1-4 <1 2-4 1-3   geen geen  
02-1621 3-5 0-3 0-1 1-3 1 1-4 1-4   randnormaal geen  
02-1629 1-5 0-2 0-1 2-4 1 1-6 0-3   hoognormaal geen  

02-1632 20-25 
9-12f + 

5-7s 9-13 18-23 8 10-20 22-28   uitgesproken matig tot st

02-1636 0-2 0-2 0-1 1-2 
zeldzaa

m 0-3 zeldzaam   zonder geen  

02-1656 20-25 30-35 >20 18-23 16 15-30 12-18   sterk uitgesproke
02-1657 5-10 5-7 7-9 7-10 1 3-10 5-10   licht licht 
02-1685 / 0-2 0-1 0-2 1 0-4 0-1   geen geen  
02-1698 4-8 0-3 1-3 3-5 1 3-7 1-4   matig geen  
02-1705 2-6 3-6 2-4 2-4 2 2-7 2-4   randnormaal randnorma

02-1710 6-11 8-11 +/-6 6-9 4 6-11 3-6   matig matig 
02-1725 / 0-1 0-1  0-1 <1 0-2 zeldzaam   geen  geen  
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02-1197 30-40 20-24 >25 40-50 40-50 >20 30-38   massief uitgesproke
           
ADDENDUM 1: tabel 2         

   fragmentocyten/50x veld     

  
Oorspronkelijk 
rapport CB NB CT JL BV HC   

Oorspronkelijk 
rapport CB 

02-1562 3-5 5-6 5-7 1-3 0-3 1-6 4-8   hoognormaal licht 
02-1565 4-7 4-5 7-10 3-5 0-3 3-9 3-6   licht randnl 

02-1568 7-11 8-10 8-12 3-5 0-3 3-8 2-5   matig licht 
02-1578 3-8 4-5 3-5 4-7 0-3 1-5 2-5   licht randnl 
02-1589 zz 0-3 <3 1-2 0-3 0-1 0-2   geen geen 
02-1595 2-7 3-5 5-7 2-4 0-3 4-8 3-6   licht randnl 

02-1617 1-2 0-3 2-5 1-2 0-3 0-3 1-4   geen geen 
02-1621 3-5 0-3 <4 0-2 0-3 0-3 1-4   randnormaal geen 
02-1629 1-5 0-3 <4 0-2 0-3 0-2 0-3   hoognormaal geen 

02-1632 20-25 
25-30 
6-8 sf >20 20-25 10-15 >20 25-31   uitgesproken zeer sterk

02-1636 0-2 0-3 <3 1-2 0-3 0-3 0-1   zonder geen 

02-1656 20-25 20-25 18-23 15-20 15-20 10-21 18-24   sterk zeer sterk

02-1657 5-10 4-6 4-6 5-8 0-3 2-6 6-8   licht licht 
02-1685 / 0-3 <3 0-2 0-3 0-1 1-5   geen geen 

02-1698 4-8 0-3 2-5 0-2 0-3 3-8 1-3   matig geen 
02-1705 2-6 4-5 5-8 2-4 0-3 4-10 2-5   randnormaal randnl 

02-1710 6-11 11-14 8-13 2-4 4-5 2-7 5-8   matig matig 
02-1725 / 0-1 <3 0-1 0-3 0-3 0-1   geen  geen 

02-1197 30-40 
20-25 
6-8sf >20 30-40 42-50 >20 35-40   massief zeer sterk

 
 
ADDENDUM 1: tabel 3  

  fragmentocyten/50x veld (intraobservatione
  CB-1 CB-2 NB-1 NB-2 CT-1 CT-2

02-1562 3-5 5-6 1-4 5-7 1-3 1-3
02-1565 4-6 4-5 3-5 7-10 2-4 3-5
02-1568 4-6 8-10 5-7 8-12 3-5 3-5
02-1578 4-6 4-5 +/-3 3-5 5-8 4-7
02-1589 0-2 0-3 0-1 <3 0-2 1-2
02-1595 3-5 3-5 2-3 5-7 4-6 2-4
02-1617 1-3 0-3 1-4 2-5 1-4 1-2
02-1621 0-3 0-3 0-1 <4 1-3 0-2
02-1629 0-2 0-3 0-1 <4 2-4 0-2
02-1632 9-12f + 5-7s 25-30 6-8 sf 9-13 >20 18-23 20-2
02-1636 0-2 0-3 0-1 <3 1-2 1-2
02-1656 30-35 20-25 >20 18-23 18-23 15-2
02-1657 5-7 4-6 7-9 4-6 7-10 5-8
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02-1685 0-2 0-3 0-1 <3 0-2 0-2
02-1698 0-3 0-3 1-3 2-5 3-5 0-2
02-1705 3-6 4-5 2-4 5-8 2-4 2-4
02-1710 8-11 11-14 +/-6 8-13 6-9 2-4
02-1725 0-1 0-1 0-1 <3  0-1 0-1
02-1197 20-24 20-25 6-8sf >25 >20 40-50 30-4

       

ADDENDUM 1: tabel 4      

  Fragmentocyten: semiquantitatieve beoordeling (intrao
  CB-1 CB-2 NB-1 NB-2 CT-1 CT-2

02-1562 randnormaal licht geen licht geen geen
02-1565 licht randnl randnl licht geen rand
02-1568 licht licht licht licht tot matig randnormaal rand
02-1578 licht randnl geen hoognl licht licht
02-1589 geen  geen geen geen geen geen
02-1595 hoognormaal randnl geen licht randnormaal geen
02-1617 geen  geen geen geen tot hoognl geen geen
02-1621 geen  geen geen geen geen geen
02-1629 geen  geen geen geen geen geen
02-1632 matig tot sterk zeer sterk matig zeer sterk sterk sterk
02-1636 geen  geen geen geen geen geen
02-1656 uitgesproken zeer sterk uitgesproken sterk tot zeer sterk sterk sterk
02-1657 licht licht licht hoognl tot licht licht licht
02-1685 geen  geen geen geen geen geen
02-1698 geen  geen geen geen tot hoognl randnormaal geen
02-1705 randnormaal randnl geen licht geen geen
02-1710 matig matig licht licht tot matig licht geen
02-1725 geen  geen geen geen geen  geen
02-1197 uitgesproken zeer sterk uitgesproken zeer sterk sterk sterk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADDENDUM 2 
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staalnr klinische info resultaat 
PB-02-1602 HB gedaald. Hemolyse? Gekende hypoplastische MDS waarvoor mini-allogene BMTx. Thans pancytopenie

met een relatieve neutrofilie van 98% en anisopoikilocytose. Licht fragmentocyten-
sferocytenexcess. Toxisch bloedbeeld. 

PB-02-1632 ? Uitgesproken fragmentocytenexces. 

PB-02-1635 ? Sterk fragmentocytenexces.  

PB-02-1656 fragmentocyten. TTP? Op  Neoral Sterk fragmentocytenexces. 

PB-02-1670 fragmentocyten. TTP? Pancytopenie met een persisterend fragmentocyten- en sferocytenexces.  

PB-02-1681 fragmentocyten. TTP? Pancytopenie. Blijvend fragmentocyten- en sferocytenexces. Toxisch/reactieve 
myeloïde reeks. 

PB-02-1684 fragmentocyten. TTP? Pancytopenie met een toxisch-reactieve myeloide reeks. Persisterende sferocyten
en fragmentocytenexcess. 

PB-02-1686 fragmentocyten. TTP? Pancytopenie.  Persisterend fragmentocyten- en sferocytenexces.  Toxisch/reactie
myeloïde reeks. 

PB-02-1695 fragmentocyten. TTP? Pancytopenie met een fragmentocyten- en sferocytenexces. Sterk toxisch reactiev
myeloide reeks. 

A76453 ? Normocytaire anemie met een matig fragmentocytenexces.   

A82226 HUS, graag bepaling fragmentocyten? Normochrome, normocytaire anemie met matig fragmentocytenexces. Toxische 
reactieve myeloïde reeks. 

A63788 fragmentocyten? Normochrome normocytaire anemie met licht fragmentocytenexces. Leukopenie m
linksverschoven myeloïde reeks. 

A75794 fragmentocyten? Peristerend fragmentocytenexces van 6-10/50x-veld.  Op te volgen.   

A33407 fragmentocyten? Niertx Matig fragmentocytenexces van 4-12/50x-veld (nl.<5/50x-veld).   

A42583 fragmentocyten? Normochrome normocytaire anemie met sterk fragmentocytenexces.  

A36174 fragmentocyten? Normochrome normocytaire anemie met matig fragmentocytenexces.  
Linksverschuiving van de myeloïde reeks. 

PB-02-1624 vroeger HUS. Nu 2de nierTX met acute 
achteruitgang. Quid fragmentocyten? 

Normochrome, normocytaire anemie zonder fragmentocytenexces. Lichte leucope
Laagnormaal aantal thrombocyten.   

PB-02-1568 Persisterende anemie, LDH stijging, patient onder 
calcium inhibitie. Microangiopathische hemolyse. 

Leukocytose met een toxische myeloïde reeks.  Matig fragmentocytenexces. 

PB-02-1594 fragmentocyten? Anemie met een licht fragmentocytenexcess. Morfologische tekens van actieve 
erythropoiese (NBL en polychromasie). Leucocytose met een licht toxische myeloi
reeks. 

PB-02-1614 HUS op FK-506 Fragmentocyten? Licht fragmentocytenexcess : 5-6 fragmentocyten/50x-veld. 

PB-02-1657 mogelijke HUS op FK506. 
Fragmentocytenexcess? 

Licht fragmentocytenexces.  Absolute neutrofilie. 

PB-02-1702 deficiente anemie.31/10/2002: 7-11 fragm/50x 
vekd %Verlies vermoedelijk renaal 

Normochrome normocytaire anemie. Enkele sferocyten en persisterend 
fragmentocytenexcess. Leucocytose met een toxisch-infectieuze myeloide reeks.  

A51981 Fragmentocyten. Ikv micro-angiopathie Microcytaire anemie en matig fragmentocytenexcess. 

A59785 fragmentocyten? Pancytopenie met een persisterend duidelijk fragmentocytenexces.   

A73491 Fragmentocyten? Normochrome normocytaire anemie met matig fragmentocytenexces. Absolute 
lymfopenie. Trombopenie. 
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A28963 Fragmentocyten? TTP? Normochrome normocytaire anemie met een matig hoog fragmentocytenexces. 
Relatieve neutrofilie. Trombopenie 

A39987 Patient vermoeden TTP, cytologisch onderzoek 
met speciale aandacht voor fragmentocyten. 

Normochrome normocytaire anemie met een matig hoog fragmentocytenexcess. 
Trombopenie en relatieve neutrofilie met toxische myeloide reeks. 

A06133 Fragmentocyten? Normochrome normocytaire anemie met matig fragmentocytenexces. Toxische 
myeloide reeks. Trombopenie. 

A27593 ? Normocytaire hypochrome anemie met matig fragmentocytenexces. Trombopenie

A25837 ? Normochrome normocytaire anemie met matig tot sterk fragmentocytenexces. 
Trombopenie. 

A33725 fragmentocyten? Normochrome normocytaire anemie, thrombopenie en een toxische myeloide reek
Matig fragmentocytenexcess. 

A09970 ? Normochrome normocytaire anemie en thrombopenie.  Persisterend matig 
fragmentocytenexcess. 

A04943 ? Persisterend matig fragmentocytenexces.   

PB-02-1710 ? Normocytaire anemie met matig fragmentocytenexces. Discrete trombopenie. 

PB-02-1582 TTP. Nog fragmentocyten? Perifeer bloed met een licht fragmentocytenexces. Reele thrombopenie. 

PB-02-1608 ? Segmentaire formule. Lichte thrombopenie. Geen fragmentocytenexcess. 

PB-02-1618 ? Geen fragmentocytenexcess. Reële thrombopenie. 

PB-02-1619 ? Geen fragmentocytenexcess. Reële thrombopenie. 

PB-02-1628 ? Geen fragmentocytenexces.   

PB-02-1678 ? Normochrome normocytaire anemie met licht fragmentocytenexces. Absolute 
neutrofilie en trombopenie. 

PB-02-1689 ? Normocytaire anemie met hoognormaal aantal fragmentocyten.  Absolute neutrofil
Trombopenie. 

A40959 Fragmentocyten? Livedo reticularis Macrocytaire anemie met randverhoogd aantal fragmentocyten. Leuko-erytroblasta
formule. Trombopenie. 

A28144 Fragmentocyten? Normochrome normocytaire anemie met een discreet verhoogd aantal 
fragmentocyten. Leukopenie en trombopenie.  

A43196 Fragmentocyten? Normochrome normocytaire anemie met een licht verhoogd aantal fragmentocyten
Trombopenie. 

A13554 ? Normochrome normocytaire anemie met licht verhoogd fragmentocytenaantal.  

A10673 ? Normo- tot macrocytaire anemie met licht fragmentocytenexces. 

A49166 Fragmentocyten? Normochrome normocytaire anemie met licht fragmentocytenexces.  

A75668 Fragmentocyten? Dringend Normochrome normocytaire anemie met randverhoogd fragmentocytenaantal. 

A27481 fragmentocyten? Normochrome normocytaire anemie met een licht fragmentocytenexces. Absolute 
neutrofilie en lymfopenie. 

PB-02-1578 ? Perifeer bloed met een licht fragmentocytenexces. Licht toxisch-reactief voorkome
van de myeloide reeks. 

A71076 TTP.  fragmentocyten? Normocytaire, normochrome anemie zonder fragmentocytexces. 

A37484 Fragmentocyten? Normochrome normocytaire anemie, geen fragmentocytenexces. 
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PB-02-1627 SLE en TTP evidentie fragmentocyten? Normochrome macrocytaire (discreet) anemie met een lichte trombopenie. 
Hoognormaal aantal fragmentocyten. Toxisch/reactief bloedbeeld. 

PB-02-1653 SLE en TTP evidentie fragmentocyten?en 
pseudotrombopenie 

Normochrome normocytaire anemie randnormaal aantal fragmentocyten. Licht 
toxisch reactief voorkomen van de myeloide reeks. Randnormaal tot licht verlaagd
aantal thrombocyten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADDENDUM 3  
 

Perifeer bloed Tijd differentiatie + beoordeling 
morfologie (minuten) 

Tijd beoordeling enkel fragmentocyten 
(minuten) 

1 16 4 
2 12 4 
3 13 3 
4 9 2 
5 8 3 
6 14 4 
7 12 5 
8 10 4 
9 9 4 
10 13 6 
11 9 4 

Gemiddelde tijd 11,36363636 3,909090909 
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