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Clinical bottom line 
 

 

In het OLV Ziekenhuis te Aalst hebben we 165 stalen geanalyseerd op het voorkomen van FRC en het aantal 

FRC.  Van deze 165 stalen waren 20 stalen afkomstig van gezonde personen, 8 van TTP-HUS patiënten (3 

patiënten), 29 van patiënten met kunstkleppen (24 metalen prothesen, 5 bioprothesen), 22 dialyse patiënten, 10 

neonati, 29 patiënten opgenomen op IZ en 47 patiënten met verscheidene pathologie.  

Er werd beslist om de definitie van de Frech Group of Cellular Haematology te gebruiken: RBC fragmenten in 

de vorm van een driehoek, sikkel, helm met een recht snijvlak (dus kleinere RBC dan initieel) en minstens 2 

hoeken.  Een korte enquête obv foto‟s toonde aan dat slechts 37% van de FRC door meer dan 50% van de 

ondervraagden correct werd benoemd en dat 31,6% van de FRC door 33% van de ondervraagden niet werd 

herkend.   

Om de bovengrens van de normaalwaarden op te stellen en een idee te krijgen over het aantal en voorkomen van 

FRC bij verscheidene patiëntenpopulaties, werden de FRC gedetecteerd met en geteld op 9 velden van de 

automatische microscoop (Cellavision® DM96).  Deze 9 velden komen overeen met een volume van 1 nano liter 

en ongeveer 2000 RBC.   

De flagging voor fragmentocyten van de celteller is weinig sensitief (35%), maar wel vrij specifiek (89%).  Er 

zijn dus veel vals negatieve flaggings.  In plaats van de drempelwaarde voor flagging lager in te stellen, zal 

enerzijds een aparte aanvraag gecreëerd worden voor de clinicus (klinische context nodig) en anderzijds wordt 

sowieso bij andere RBC flaggings een uitstrijkje gemaakt en nagekeken op RBC afwijkingen.   
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De rapportering in het LIS kan beter: de sensitiviteit bedraagt slechts 59%, maar de specificiteit is hoog, nl. 

95%.  Door de invoer van een aparte analyse kunnen de FRC ook beter kwantitatief gerapporteerd worden in het 

LIS.  

Het is dus nodig om de MLT‟s te trainen op het herkennen en rapporteren van FRC. 

De bovengrens voor de gezonde populatie werd op 7 .10*3/µL vastgelegd (zie pg 11-12).  Er was een 

significant verschil in de telling van „echte‟ FRC (dwz RBC met rechte snijrand, cfr. definitie van FGH) tussen 

de normale groep en de andere groepen, behalve de neonati.  Dit was ook zo voor de som van de FRC (= echte + 

twijfelachtige).  Het aantal „echte‟ FRC in de stalen van de TTP-HUS groep verschilde significant van alle 

andere groepen (Wilcoxon rank sum test).  Voor de „som FRC‟ was geldt hetzelfde, behalve voor de IZ groep. 

Er kon geen lineair verband aangetoond worden tussen de lengte van het verblijf op IZ en het aantal FRC. 

Er was ook geen lineair verband tussen de parameters van de Sysmex celteller (FRC%; FRC# .10*6/µL en RBC 

Fragments) en het aantal microscopisch getelde FRC in 9 velden. 

 

 
Clinical/Diagnostic scenario 
 
 

Fragmentocyten (FRC) of schistocyten zijn rode bloedcellen die ontstaan door fragmentatie van rode bloedcellen 

(RBC).  Ze zijn kenmerkend voor mechanisch hemolytische anemieën, waarbinnen de groep van trombotische 

micro-angiopathiën (TMA) een urgente behandeling vereisen.   

Het fragmenteren van RBC kan gebeuren op 3 manieren, nl. mechanische fragmentatie, hitte en osmotische 

fragmentatie.  De belangrijkste vorm is mechanische destructie van rode bloedcellen.  Bij vaatwandruptuur 

verhoogt de schuifspanning in het bloedvat, wat voor een grotere kracht op de RBC membraan zorgt.  Een 

andere oorzaak is inflammatie van de vaatwand met activatie van het stollingsproces en vorming van 

fibrinedraden.  Dit fibrine-netwerk vangt enerzijds RBC uit de circulatie en zorgt anderzijds voor grotere 

turbulenties in de bloedflow.  RBC botsen tegen deze fibrinedraden en worden erdoor in stukken gesneden.   

 
Fig. 1. Mechanische fragmentatie: hoofdzakelijk via “afsnijden” door fibrinedraden 

(TMA).  Aan de uiteinden van het uitstrijkje kunnen micro-sfero-schistocyten gevormd 

worden. 

 

Dit mechanisme werd als basis gebruikt voor het opstellen van de definitie van een FRC door de French Group 

of Cellular Hematology (FGH), nl. “RBC fragmenten in de vorm van een driehoek, sikkel, helm met een recht 

snijvlak (dus kleinere RBC dan initieel) en minstens 2 hoeken”. 

De detectie en kwantificatie van FRC gebeurt microscopisch en speelt een rol in de diagnose en de evaluatie van 

de ernst van TMA: het is een dringend onderzoek met een belangrijke diagnostische en therapeutische waarde 

(snelle start plasmaferese).  Bij de opvolging van beenmerg transplant (BMT) patiënten worden FRC 

herhaaldelijk aangevraagd: TMA is levensbedreigend tijdens een GvH transplant reactie. Het scoringssysteem 

voor BMT-TMA is gebaseerd op het aantal FRC.  De outcome is afhankelijk van de score (prognostisch belang). 

Verder is het voorkomen van FRC bij patiënten met kunstkleppen een aanwijzing voor het slecht functioneren 

van deze kunstkleppen. 
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Aanleiding onderzoek naar FRC 

1. Alhoewel FRC eenvoudig te tellen zijn, bestaat er geen algemene consensus over de definitie voor FRC 

en bijgevolg geen standaardisatie van de identificatie ervan. 

2. Er is geen consensus over de telling en rapportering van FRC, wat leidt tot een belangrijke intra- en 

inter-individuele variatie.  Er is ook geen consensus over de cut-off waarde.   

3. FRC zijn vaak in kleine aantallen aanwezig.  Ook dit leidt tot een belangrijke statistische variatie in de 

telling. 

4. Het beoordelingsgebied in het uitstrijkje is moeilijk te standaardiseren. 

5. FRC worden in theorie gevonden bij micro-angiopathische anemie (bv.TTP -HUS), (pre)eclampsie 

(HELLP syndroom), hartklepprothese, vaatwandprothese, intravasale stolling (DIC), nieraandoeningen  

(vb. scleroderma renal crisis, glomerulonefritis, uremie), post-transplantatie, zware brandwonden, ...  In 

de praktijk worden FRC al dan niet teruggevonden in deze en in andere contexten, bv. bij patiënten 

onder chemotherapie, bij patiënten op IZ.  De betekenis van FRC wordt daarom herbekeken. 

 

 

Question(s) 
 

Vraag 1 

Wat is de definitie van een fragmentocyt? 

Vraag 2 

Vanaf welke cut-off rapporteren we fragmentocyten, vanaf welke cut-off zijn fragmentocyten belangrijk?  Wat 

is de bovengrens in een normale populatie?  Wat zijn de grenzen bij verschillende patiëntenpopulaties / 

pathologiën?  Is er een significant verschil tussen verschillende patiëntenpopulaties?  

Vraag 3 

Hoe moeten fragmentocyten gerapporteerd worden: kwalitatief of (semi)-kwantitatief? 

Vraag 4 

Wat is de betekenis van fragmentocyten?   
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Appraisal 
 

 

Wat is de definitie van een schistocyt/fragmentocyt? 

 

Er bestaat geen consensus over de definitie van een fragmentocyt (FRC)(11).   Meer nog, indien men een 

bepaalde definitie hanteert, dan bestaat er vaak een discrepantie tussen de theorie en de praktijk.  Beide leiden tot 

een belangrijke inter- en intra-individuele variatie bij de beoordelers, alsook tot een variatie tussen laboratoria 

onderling (18). 

 

 
Tabel 1: resultaat rondvraag over de definitie van een schistocyt door de French Group of 

Cellular Haematology (15) 

 

Hematologische naslagwerken zijn het niet helemaal eens over de definitie: 

• Dacie & Lewis beschrijft fragmentatie als een conditie waarbij 3 typen RBC kunnen voorkomen: 

1. Kleine fragmenten in verschillende vormen soms met scherpe uiteinden of hoeken, soms met 

ronde contour, meestal diep gekleurd, maar soms bleek (tgv Hb verlies) 

2. Grotere cellen: onregelmatige of ronde contour waarvan fragmenten afgesplitst zijn.  

Hieronder vallen “helmcellen”. 

3. Normale ongefragmenteerde volwassen RBC en reticulocyten 

 

• B.Bain beschrijft FRC als fragmenten van RBC gevormd door fragmentatie van abnormale cellen. Veel 

FRC zijn puntig. Bij mechanische beschadiging van RBC is er vaak coëxistentie met keratocyten.   

• De Wintrobe beschrijft FRC als RBC in de vorm van een sikkel, helm, driehoek en/of micro-sferocyten 

• De Hoffbrand geeft geen definitie voor FRC. 

• Hoffmann (Heron reeks): „Fragmentocyten zijn fragmenten van erythrocyten die ontstaan zijn als 

gevolg van mechanische beschadiging, zoals bij intravasale stolling en kunstmatige hartkleppen, of van 

ernstige verbranding. Fragmentocyten kunnen veel verschillende vormen aannemen; soms worden ze 

nog aangeduid als helmcellen of keratocyten.‟ 

 

De French Group of Cellular Haematology (FGH, het referentie orgaan van de French Society of Haematology) 

heeft onderzoek gedaan naar de definitie van FRC.  Verschillende praktische enquêtes (Delphi methode) werden 

rondgestuurd naar verscheidene klinisch biologen in de periode van 1999 tem 2003 met de bedoeling om tot een 

consensus te komen over de morfologische criteria voor de definitie (12). 

 

Consensus French Group of Cellular Haematology: RBC fragmenten in de vorm van een driehoek, sikkel, 

helm met een recht snijvlak (dus kleinere RBC dan initieel) minstens 2 hoeken = gevolg van in vivo fragmentatie 

door fibrine draden 
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Fig. 2. Referentiebeelden ter identificatie van FRC : driehoekige fragmenten, sikkelvormige en 

helmvormige RBC (12, 15). 

 

 

 
Fig.3.  Referentiebeelden FRC (10). 
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Fig. 4. Referentiebeelden: de bovenste 2 foto‟s (a) en (b) vallen niet onder de definitie van 

de FGH van FRC;  de onderste 2 foto‟s (a) en (b) zijn twijfelgevallen (10). 

 

Korte enquête over bruikbaarheid van de definitie (FGH) 

Om de bruikbaarheid van de definitie van de FGH te testen werd een korte enquête rondgestuurd naar de MLT‟s 

en hematologen van het laboratorium van het OLVZ te Aalst en naar enkele assistenten en hematologen in  

perifere laboratoria.  Er werd gevraagd of men de getoonde RBC zou identificeren als een FRC volgens de 

definitie van de FGH. 

De rondgestuurde beelden waren dezelfde foto‟s als diegene waarop de FGH zich baseerde voor het opstellen 

van hun definitie: >75% van de deelnemende Franse hematologen (n=24) klasseerden deze cellen als FRC.  In 

onze enquête werden 2 cellen vervangen door 2 RBC die volgens de FGH geen FRC zijn. 

 

 
 

Fig.5. Enquête van de FGH: rondgestuurde foto‟s van RBC fragmenten die als FRC 

weerhouden werden door de ondervraagde klinisch biologen/hematologen (12). 
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• Aantal deelnemers OLV-enquête over bruikbaarheid definitie FGH (n = 18) 

– Experts: 4 klinisch biologen, hematologen 

– Assistenten: 4 

– MLT‟s: 10 

 

• Resultaten 

– Alle deelnemers: gemiddeld 17 op 38 cellen correct beoordeeld als FRC; range 6-29 

– Experts: gemiddeld 21 op 38 cellen correct beoordeeld als FRC; range 10-29 

– Assistenten: gemiddeld 20.7 op 38 cellen correct beoordeeld als FRC; range 10-28 

– MLT‟s: gemiddeld 14.3 op 38 cellen correct beoordeeld als FRC; range 6-27 

– 14 van de 38 FRC werd door >50% deelnemers herkend (= 37%)  

– 12 van de 38 FRC werd door 1/3 niet herkend (= 31.6%) 

 

• Een veel gemaakte opmerking was echter dat men volgens het “buikgevoel” meer FRC zou tellen dan 

obv de opgegeven definitie. 

 

• Conclusie: Er is nog werk aan de winkel.  De MLT‟s zullen getraind worden op het herkennen van 

FRC. 

 

 

Detectie van fragmentocyten? 

 

De detectie van FRC gebeurd hoofdzakelijk dmv microscopie.  Vaak gaat hieraan een flagging van de celteller 

vooraf of wordt het onderzoek getriggerd door een specifieke vraag van de clinicus. 

De oorzaak van flagging door de celteller is afhankelijk van het type celteller. 

• Sysmex XE 2100 

– De Sysmex XE 2100 celteller detecteert FRC in het RET kanaal (reticulocyte channel).  Dit 

kanaal plot de intensiteit van de forward light scatter (indicator van RBC grootte; y-as) tov de 

intensiteit van de fluorescentie (indicatie voor de RNA inhoud van een RBC; x-as).  Gate-T 

duidt het gebied aan waar het totale aantal RBC wordt gemeten.  Gate-1 duidt het gebied aan 

waarin de FRC worden gemeten (FRC%): lage intensiteit in foreward scatter en lage 

fluorescentie intensiteit.  Het FRC% zou gecorreleerd zijn met de visuele telling van FRC(%) 

(6).   

– FRC kunnen voor een gestoorde RBC/Plt distributie plot zorgen.  Indien aanwezig, bevinden 

FRC zich in de zone tussen de particle size distribution plots van de bloedplaatjes en de RBC 

waar ze een verhoging van de basislijn en een grillige vorm veroorzaken.   

 

 
Fig.6. RET channel van de Sysmex celteller met gate-1 waarin FRC gedetecteerd worden (6). 
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– De flagging van de celteller bleek weinig sensitief (35%), maar wel specifiek (89%) 

(discriminator voor “Fragments” = 100).  Er zijn dus veel negatieven (65%) en enkele vals 

positieve flaggings (11%). NPV= 44%, PPV = 85%. Onderstaande kruistabel geeft de relatie 

tussen flagging en het aantal FRC geteld in 9 velden van de Cellavision® weer: 

 

  FRC>7  FRC =of<7 totaal 

flag 28 5 33.0 

geen flag 52 41 93.0 

totaal 80 46 126.0 

 

– De rapportering in het LIS door de laboranten kan beter: de sensitiviteit is 59%, maar de 

specificiteit is hoog 95%.  Er is dus onderrapportering met veel vals negatieven (41%), maar 

gelukkig weinig vals positieven (5%).  Onderstaande kruistabel geeft de relatie tussen 

rapportering in het LIS en het aantal FRC geteld in 9 velden van de Cellavision® weer: 

 

  FRC>7 FRC =of<7 totaal 

FRC geantwoord 35 1 36.0 

geen FRC geantwoord 24 19 43.0 

totaal 59 20 79.0 

 

 

– Naast FRC% worden nog 2 research parameters weergegeven, nl. FRC# (10*6/µL) en een 

“RBC Fragment” waarde.   De waarde van deze parameters werd onderzocht, maar er bleek 

geen lineair verband te bestaan tussen het aantal microscopisch fragmentocyten in 9 velden van 

de automatische microscoop en de research parameter.  Gek genoeg was er tussen de research 

parameters onderling ook geen correlatie (zie attachments 1 en 2, selectie van resultaten). 

 

– FRC komen meestal voor in het kader van hemolyse.  Hemolyse parameters zoals de 

reticulocytose, LDH en Hb zijn daarom goed gecorreleerd met het voorkomen van FRC.  Ook 

de RDW, ALT en FDP zijn goed gecorreleerd (6) (zie onderstaande tabel).  
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• ADVIA - Bayer 

– De ADVIA 120 celteller detecteert FRC obv hun andere brekingsindex dan RBC (laser 5-15°, 

densiteitsmeting) en obv de grootte van het partikel, nl grootte ≥ BPL en < 30fL (laser 2-3°, 

volume meting) (12). 

– De gate bevat niet alleen fragmentocyten, maar ook fragmenten van ongekarakteriseerde vorm 

(bv. zeer kleine microcyten, verschillende membraan fragmenten).   Naast vals positieve 

signalen, zijn er ook vals negatieve te wijten aan grote FRC die buiten de gate vallen. 

 

 
Fig.7.  Kanaal van de Advia Celteller voor optische telling van plaatjes waarbinnen 

ook FRC gedetecteerd worden. 

 

Speciale software voor digitale beelden 

De FGH heeft een software programma ontwikkeld waarmee de morfologie van RBC geanalyseerd kan worden 

mbv een automatische microscoop.  Hierdoor daalt de variatie tussen beoordelers.  Nadat het programma de 

cellen heeft geklasseerd, kan de beoordeler nog een correctie doorvoeren.   

De analyse criteria voor FRC zijn gebaseerd op oppervlak, circulariteit, verhouding l/b en diameter van een 

equivalente RBC (12, 18). 

 

Stabiliteit FRC%  

Op kamertemperatuur neemt het aantal FRC toe met 14% per 24h. 
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Cut-off fragmentocyen? 

 

Aantal RBC in 9 velden van de Cellavision 

Het gemiddeld aantal RBC in een veld van de Cellavision is 230.   

Voor de 9 velden samen is dit ongeveer 2000 RBC.   

 

Correlatie tussen het aantal FRC in 9 velden (Cellavision®) met de bloedplaatjestelling(Sysmex) 

Om de FRC te kunnen rapporteren per µL werd nagegaan of de 9 velden van de Cellavision® omgezet konden 

worden in een volume.  Daarvoor werd van 77 stalen het aantal bloedplaatjes geteld met de celteller (uitgedrukt 

in #.10*3/µL) en op 9 velden van de Cellavision®.  We vonden een mooie lineaire correlatie tussen beide (zie 

onderstaande figuur 7).  Hieruit leiden we af dat 9 velden overeen komen met een volume van 1nl.  Het aantal 

microscopisch getelde FRC kan dus kwantitatief uitgedrukt worden in #.10*3/µL.   

 

correlatie plaatjestelling Celteller - Cellavision
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Fig.7.  Correlatie tussen plaatjestelling door de Sysmex Celteller (.10*3/µL) en microscopische telling in 

9 velden van de Cellavision 

 

 

Cut-off fragmentocyten (som FRC) 

In het OLV Ziekenhuis te Aalst hebben we 165 stalen geanalyseerd op het voorkomen van FRC en het aantal 

FRC.  Van deze 165 stalen waren 20 stalen afkomstig van gezonde personen (controlepopulatie), 8 van TTP-

HUS patiënten (3 patiënten), 29 van patiënten met kunstkleppen (24 metalen prothesen, 5 bioprothesen), 22 

dialyse patiënten, 10 neonati, 29 patiënten opgenomen op IZ en 47 patiënten met verscheidene pathologie (bv. 

patiënten van oncologie, algemene heelkunde, nefrologie, patiënten met ferriprive anemie, myelofibrose, 

myelodysplasie, HbS trait, VKF, MVP, …) 

Het aantal FRC werd geteld op 9 velden van de automatische microscoop (Cellavision® DM96) door 1 en 

dezelfde persoon (daling inter-morfologist variatie).  Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen echte FRC 

(met rechte snijrand, volgens de definitie van de FGH) en twijfelachtige FRC (TW FRC).   

Voor het opstellen van de bovengrens (cut-off) van de gezonde populatie werd de som van de echte en TW FRC 

gebruikt (= som FRC).  Via een histogram en een ROC-curve werd voor een cut-off van 7.10*3/µL gekozen 

(maximale sensitiviteit en specificiteit) (zie onderstaande fig 8, 9, 10 en 11: histogrammen, ROC-curve en Box-

plot).   
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Fig. 8. Histogram voor som FRC (= echte + TW FRC) 

 

 
Fig. 9. Histogram voor som FRC: controle groep tov alle andere stalen = „ziek‟ (= neonati 

+ IZ + dialyse + TTP + kunstklep) 

 

     controlegroep 

Cut-off = 7 FRC 
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Fig.10.  ROC curve voor „som FRC‟. De cut-off wordt gekozen bij maximale specificiteit en 

sensitiviteit. 

 

 
Fig.11. Box-plot met de resultaten van het aantal getelde FRC (som echte+TW) in 9 velden 

van de automatische microscoop.  De getallen geven de mediaan per groep weer (rode lijn).  

De TTP groep is duidelijk afgescheiden van de andere groepen.  De controle groep (= 

„normaal‟) ligt aan het andere uiteinde van het spectrum. 
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Een statistische analyse met de Wilcoxon rank sum test toont aan dat er een significant verschil bestaat tussen de 

controlegroep en alle andere groepen, behalve de neonati. 

De „TTP‟ groep is significant verschillend van alle groepen, behalve de „IZ‟ groep. 

De „Kunstklep‟ groep is significant verschillend van alle groepen, behalve de „dialyse‟ groep en de neonati. 

Hieronder worden de resultaten van de statistische analyse met de Wilcoxon rank sum test weergegeven 

(significantieniveau α= 0,05 met Bonferrroni correctie voor p=0,05/7= 0,007).  Onderstaande tabel toont de p-

waarden.  Een p-waarde < 0,007 betekent dat de groepen significant verschillend zijn (vet gedrukt). 

 

SOM FRC Neonati Ziek Kunstklep TTP Dialyse IZ Normaal 

Neonati 1.0000     0.3341     0.4884     0.0042     0.5549     0.1763     0.0162 

Ziek  1.0000     0.0019     0.0021     0.0021     0.5002     0.0000 

Kunstklep   1.0000     0.0003     0.9090     0.0018     0.0000 

TTP    1.0000     0.0002     0.0075     0.0002 

Dialyse     1.0000     0.0012     0.0000 

IZ      1.0000     0.0000 

Normaal       1.0000 

 

Cut-off voor de telling van “echte” FRC. 

De cut-off waarbij enkel rekening werd gehouden met de “echte” FRC bedraagt 4,5.10*3/µL.  Het histogram, 

de ROC-curve en de Box-plot zijn terug te vinden bij de attachments (att 3, 4 en 5). 

Hieronder worden de resultaten van de statistische analyse met de Wilcoxon rank sum test weergegeven 

(significantieniveau α= 0,05 met Bonferrroni correctie voor p=0,05/7= 0,007).  Onderstaande tabel toont de p-

waarden.  Een p-waarde < 0,007 betekent dat de groepen significant verschillend zijn (vet gedrukt). 

 

Echte FRC Neo Ziek Kunstklep TTP Dialyse IZ NL 

Neo 1.0000     0.5080     0.5717     0.0027     0.6980     0.2664     0.0665 

Ziek  1.0000     0.0089     0.0029     0.0959     0.4281     0.0000 

Kunstklep   1.0000     0.0003     0.1746     0.0009     0.0001 

TTP    1.0000     0.0002     0.0058     0.0002 

Dialyse     1.0000     0.0198     0.0000 

IZ      1.0000     0.0000 

NL       1.0000     

 

 

Besluit cut-off fragmentocyten 

Om de grenzen niet te nauw te zetten en rekening te houden met de spreiding in de telling wordt in de toekomst 

gekozen voor een cut-off van 7.10*3/µL.  Deze correleert heel mooi met de waarde uit de literatuur.  Ook bij de 

niet-normale populaties is er een goede overeenkomst met de waarden uit de literatuur (12, 19) (zie tabel 3). 

Een globaal overzicht van de resultaten is terug te vinden bij de attachments (att. 9). 

 

• “Gezonde” populatie 

– Literatuur: bovengrens = 0,2% = 9.10*3/µL 

– OLV studie: 7 FRC in 9 velden = 7.10*3/µL 

 

• “TTP” populatie 

– Literatuur: > 1% of ≥ 2 schistocyten/veld (100x) is suggestief voor TTP-HUS = 45 .10*3/µL 

– OLV studie: mediaan = 50,5 .10*3/µL 
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  Literatuur  Studie OLV (som FRC) 

NL (n=20) Mean 0,05% 

PV 58%, cut off < 0,5% 

Mean 2.4 10*3/µL (=0,053%);  

SD 2 (range 0-7, median 2) 

TTP-HUS 

(n=6) 

Mean 8,4%  

(range 1- 18%) 

Mean 117 10*3/µL (= 2,6%);  

SD 112 (range 29-265, median 50) 

Dialyse (n=22) Mean 0,05% 

PV 80-100% 

Mean 9 10*3/µL (= 0,2%);  

SD 6 (range 1-24, median 7) 

Kleppt (n=9) Mean 0,18%, (range 0,2-

0,3%), PV 80-100%, 

Mean 12 10*3/µL (= 0,26%);  

SD 19 (range 1-105, median 9) 

IZ (n=29)   Mean 30 10*3/µL (= 0,66%);  

SD 32.5 (range 3-146, median 17) 

“ziek” (n=47)   Mean 27 10*3/µL (= 0,6%);  

SD 34 (range 2-189, median 13) 

Neonati (n=10)   Mean 24 10*3/µL (= 0,53%);  

SD 40.8 (range 1-137, median 14.5) 

 

Tabel 3.  Vergelijking bovengrenzen, medianen en ranges uit de literatuur met de waarden 

bekomen in de OLV studie 

 

Ratio aantal FRC in 9 velden / BPL aantal 

Analoog aan het bovenstaande werd voor de ratio FRC/BPL ook een histogram en Box-plot gemaakt.  Deze 

tonen aan dat de TTP groep (waarbij we een laag bloedplaatjes aantal verwachten) zich helemaal afscheidt van 

de andere groepen.  De histogram is te vinden bij de attachments (att. 6 en 7). 

 

 

Hoe moeten fragmentocyten gerapporteerd worden: kwalitatief of (semi)-kwantitatief? 

  

Over de rapportering van fragmentocyten is geen consensus (11).  Dit blijkt zowel uit de literatuur als uit onze 

rondvraag in Vlaamse labo‟s (zie verder). 

Het aantal FRC is klinisch relevant in de opvolging van beenmerg transplant (BMT) patiënten: TMA is 

levensbedreigend tijdens een GvH transplant reactie. Het scoringssysteem voor BMT-TMA is gebaseerd op het 

aantal FRC.  De outcome is afhankelijk van de score (prognostisch belang). 

In het laboratorium van het OLVZ te Aalst zal een aparte analyse/aanvraag gecreëerd worden voor 

fragmentocyten.  In de toekomst wordt dus kwantitatief gerapporteerd: # FRC .10*3/µL. 

 

 

Rondvraag in Vlaamse labo‟s over definitie, detectie en rapportering van FRC 

 

Er werden 38 rondvragen verstuurd naar verschillende Vlaamse labo‟s, 18 antwoorden werden ontvangen 

(=47%). 

De rondvraag bestond uit 3 delen: (1) er werd gepeild naar de gehanteerde definitie voor FRC, (2) naar de wijze 

van detectie (manuele microscopie – aantal velden, automatische microscopie – aantal velden, andere methode?) 

en (3) naar de manier van rapporteren (kwalitatief, (semi-) kwantitatief). 

Uit deze rondvraag bleek dat er geen consensus was over de definitie.  Vaak werd er verwezen naar de 

handboeken hematologische cytologie.  Verder werd er opgemerkt dat een FRC moeilijk te definiëren is. 7 op 18 

labo‟s (=38%) hanteren een duidelijke definitie die min of meer analoog is aan die van FGH.   

De detectie gebeurt overal microscopisch (manuele microscopie) en wordt vaak getriggerd door een flag van de 

celteller.  Deze flagging kan betrekking hebben op een afwijking van de vorm van de RBC of op hemolyse 

parameters (bv. reticulocytosis). Er is een grote spreiding op het aantal velden dat bekeken wordt tussen de 

verschillende labo‟s.  Soms is dit ook niet gespecifiëerd in de SOP.  Gemiddeld bedraagt dit 9,4 velden. 

De automatische microscoop is nog niet overal ingeburgerd.  De labo‟s die er wel over beschikken geven aan dat 

de FRC telling bijna altijd met manuele microscopie gebeurt. 

De rapportering is niet eenzijdig: 6 labo‟s rapporteren enkel kwalitatief, 10 labo‟s rapporteren enkel (semi-) 

kwantitatief, 2 labo‟s rapporteren kwalitatief en (semi-)kwantitatief.  Deze laatsten rapporteren kwantitatief als er 

veel FRC aanwezig zijn of als het expliciet aangevraagd wordt.  In het andere geval rapporteren ze kwalitatief.  

Ook hier werd de opmerking gemaakt dat standaardisatie in de rapportering moeilijk is.   
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Onderstaande tabel geeft de resultaten van de rondvraag weer:    

 

AANTAL RONDVRAGEN 38 

aantal antwoorden 18 

duidelijke definitie analoog aan FGH 7 

aantal manuele microscopie 18 

gemiddeld aantal velden 9.474 

min aantal velden 5 

max aantal velden 25 

aantal automatische microscoop 1 

aantal andere methode (flagging) 11 

aantal kwalitatieve rapportering 8 

aantal (semi)kwantitatieve rapportering 12 

 

 

Wat is de betekenis van een fragmentocyt?   

 

Uit de analyse van 165 stalen blijkt dat fragmentocyten voorkomen bij allerlei pathologieën.  Het opsporen van 

FRC ondersteunt echter maar bij enkele ziektebeelden de diagnose, zoals TTP-HUS, dysfunctie van 

kunstkleppen, HELLP, …  Bij neonati en prematuren kunnen FRC aanwezig zijn.  Bij extra-corporele circuits 

verwachten we ook FRC.  Bij TMA gaan FRC samen met oa trombopenie.  De TTP-groep konden we daarom 

ook mooi onderscheiden van de andere groepen obv de ratio FRC/BPL (attachment 6 en 7). 

Hieronder worden de resultaten van de statistische analyse met de Wilcoxon rank sum test weergegeven 

(significantieniveau α= 0,05 met Bonferrroni correctie p=0,05/7= 0,007).  Onderstaande tabel toont de p-

waarden.  Een p-waarde < 0,007 betekent dat de groepen significant verschillend zijn (vet gedrukt). 

 

Ratio 

FRC/BPL 

Neo Ziek Kunstklep TTP Dialyse IZ NL 

Neo 1.0000     0.3154     0.6821     0.0028     0.2863     0.0590     0.0105 

Ziek  1.0000     0.9658     0.0032     0.0178     0.0536     0.0000 

Kunstklep   1.0000     0.0078     0.2916     0.1052     0.0000 

TTP    1.0000     0.0020     0.0293     0.0023 

Dialyse     1.0000     0.0005     0.0000 

IZ      1.0000     0.0000 

NL       1.0000     

 

Fragmentocyten worden regelmatig gedetecteerd bij patiënten opgenomen op IZ.  Er werd nagekeken of er een 

verband bestond tussen de lengte van het verblijf op IZ en het aantal getelde FRC.  Een lineair verband werd niet 

teruggevonden (attachment 8). 

 
 
 

To do/Actions 
 

  

1. Aanmaak aparte analyse en aanvraag voor FRC. 

2. Training MLT‟s in het herkennen en rapporteren van FRC. 
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Attachments 
 

Attachment 1: Geen lineair verband tussen het aantal getelde FRC in 9 velden van de Cellavision en de Sysmex 

parameter FRC%. 
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Attachment 2: Correlatie tussen de Sysmex parameters FRC% en FRC# 10*6/µL.  Geen lineair verband tussen 

deze paramaters die beiden afkomstig zijn van de Celteller. 

 

 

Correlatie Celteller parameters: FRC% vs. FRC# 10*6/µL
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Attachment 3: Histogram van de som „echte‟ FRC geteld in 9 velden met de automatische microscoop. 

 

 
 

 

Attachment 4: Box-Whisker plot voor de som „echte‟ FRC, geteld in 9 velden van de Cellavision, voorgesteld per 

groep 

 

 
 

 

Box Whisker plot - som echte FRC per groep 

Histogram - som echte FRC 

  

controlegroep 
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Attachment 5: ROC curve voor de som „echte‟ FRC, geteld in 9 velden van de automatische  microscoop. 

 

 
 

Attachment 6: Histogram van de ratio”aantal FRC in 9 velden van de Cellavision / aantal BPL .10*3/µL” 

 

 

 

Histogram - ratio FRC/BPL 

 

TTP-HUS groep 

  

controlegroep 

ROC curve - som echte FRC 

Cut-off = 4.5 FRC 
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Attachment 7: Box Whisker plot van de ratio”aantal FRC in 9 velden van de Cellavision / aantal BPL .10*3/µL” 

 
 

Attachment 8: Er was geen correlatie tussen de lengte van het verblijf op IZ (# dagen) en het aantal getelde FRC 

in 9 velden van de Cellavision.® 

 

 

Correlatie #d op IZ en #FRC in 9 velden
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Attachment 9: Resultaten OLV fragmentocyten studie 

 

 som echte FRC 
som TW 

FRC 

som echte+TW 

FRC 
#BPL 10*3/µL 

FRC/BPL 

(/µL) 

SYSMEX 

FRC# 

10*6/µL 

Sysmex 'RBC 

Fragments' 

NEONATI 

Mean 18.30 5.90 24.20 284.44 91.40   

SD 34.41 6.61 40.86 85.32 120.60   

SEM 10.88 2.09 12.92 28.44 40.20   

N 10 10 10 9 9   

95% CI -6.32 to 42.92 1.17 to 10.63 -5.03 to 53.43 218.86 to 350.02 -0.12 to 18.4   

Minimum 0 1 1 132.00 2.30   

Median 10 4.5 14.5 299.00 64.30   

Maximum 114 23 137 425.00 395.90   

ZIEK 

Mean 19.98 6.94 26.91 2359373.00 605.10 0.14  

SD 29.14 11.51 34.42 1481364.00 2458.50 0.08  

SEM 4.25 1.68 5023.00 220829.00 358.60 0.03  

N 47 47 47 45 45 9  

95% CI 11.42 to 28.54 3.56 to 10.31 16.81 to 37.02 191.43 to 280.44 
-11.6 to 

132.6 
0.09 to 0.20  

Minimum 0 0 2 3 0.003 0.01  

Median 8 4 13 233.00 66.30 0.15  

Maximum 118 71 189 588.00 15333.30 0.29  

KUNSTKLEP 

Mean 8.45 3.38 11.83 206.43 193.00 0.06 39.97 

SD 19.13 2.35 18.79 170.07 249.80 0.09 29.06 

SEM 3.55 0.44 29 45453.00 66.80 0.03 11.86 

N 29 29 29 14 14 9 6 

95% CI 1.17 to 15.73 2.48 to 4.27 4.68 to 18.98 108.24 to 304.63 4.87 to 33.7 
-0.009 to 

0.13 
9.47 to 70.47 

Minimum 0 0 1 33.00 14.90 0.00 13 

Median 3 3 9 166.00 48.00 0.02 39.40 

Maximum 105 8 105 539.00 705.90 0.28 69 

TTP – HUS (3 patiënten) 

Mean 110.00 7.33 117.33  1948.60   

SD 118.18 10.69 112.38  1742.70   

SEM 48.25 4.36 45.88  871.40   

N 6 6 6  4   

95% CI -14.02 to 234.02 -3.88 to 18.55 -0.60 to 235.27  -82 to 472   

Minimum 22 0 29  434.80   

Median 45 3.5 50.5  1608.30   

Maximum 265 28 265.00  4142.90   

DIALYSE 

Mean 6.64 2.18 8.82 208.86 43.10 0.04 25.64 

SD 5.03 2.42 6.19 83.49 24.60 0.05 32.93 

SEM 1.07 0.52 1.32 17.80 5.20 0.01 8.80 

N 22 22 22 22 22 14 14 

95% CI 4.41 to 8.87 1.11 to 3.26 6.07 to 11.56 171.84 to 245.88 3.2 to 5.4 0.01 to 0.08 6.63 to 44.66 

Minimum 0 0 1.00 67 6.20 0 5 

Median 6 1 7.00 205 42.00 0.03 16.5 

Maximum 20 10 24.00 396 96.80 0.22 136 
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 som echte FRC 
som TW 

FRC 

som echte+TW 

FRC 

#BPL gecorrig 

10*3/µL 

FRC/BPL 

(/µL) 

SYSMEX 

FRC# 

10*6/µL 

Sysmex 'RBC 

Fragments' 

patiënten opgenomen op IZ 

Mean 22.48 7.79 30.28 144.59 427.90 0.06 33.82 

SD 32.54 7.61 32.51 108.60 570.50 0.06 38.91 

SEM 6.04 1.41 6.04 20.17 105.90 0.01 9.44 

N 29 29 29 29 29 19 17 

95% CI 10.11 to 34.86 4.90 to 10.69 17.91 to 42.64 103.28 to 185.90 21.1 to 64.5 0.03 to 0.08 13.82 to 53.83 

Minimum 1 0 3.00 25 15.10 0.00 0 

Median 10 5 17.00 134 141.70 0.03 17 

Maximum 146 25 146.00 504 2433.30 0.16 140 

CONTROLEGROEP 

Mean 1.25 1.20 2.45 267.950 9.2   

SD 1.37 1.32 1.90 54.345 7.10   

SEM 0.31 0.30 0.43 12.152 1.58   

N 20 20 20 20 20   

95% CI 0.61 to 1.89 0.58 to 1.82 1.56 to 3.34 242.52 to 293.38 0.59 to 0.12   

Minimum 0 0 0.00 187 0   

Median 1 1 2.00 255.5 0.76   

Maximum 4 5 7.00 373 2.4   

 


