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CLINICAL BOTTOM LINE 

Onder normale omstandigheden zijn reticulocyten de jongste RBC aanwezig in het perifeer bloed. Deze rijpen 

gedurende 1-3 dagen in het beenmerg, waarna ze nog 1-2 dagen in het bloed circuleren. Het hemoglobinegehalte 

van deze reticulocyten (uitgedrukt als Ret-He: reticulocyten hemoglobine equivalent) is een directe weergave van 

de functionele beschikbaarheid van ijzer voor de inbouw in nieuwe RBC gedurende de afgelopen 3-4 dagen. 

Meting van Ret-He vertoont goede precisie en is gedurende 48u stabiel op kamertemperatuur. De bepaalde 

referentierange was 30.3 – 35.7 pg. Voor vrouwen was de range iets lager dan voor mannen (30.07-35.36 vs 

30.49-36.20). 

Het meten van reticulocyten hemoglobine is nuttig voor de screening van kinderen voor ijzerdeficiëntie, waarbij 

eveneens latente ijzerdeficiëntie (voor de ontwikkeling van anemie) opgespoord kan worden. Daarnaast fungeert 

deze als een vroege indicator voor de respons op zowel intraveneuze als orale ijzertherapie, gezien deze reeds 

na enkele dagen een significante stijging vertoont, sneller dan andere hematologische merkers (Hb, MCV, MCH). 

Daarnaast is meting van het reticulocyten hemoglobine gehalte (o.v.v. CHr) opgenomen in de Europese en 

Amerikaanse richtlijnen voor de behandeling van anemie bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie onder 

EPO-therapie. Deze parameter is in staat functionele ijzerdeficiëntie te voorspellen, ondanks normale waarden 

voor de klassieke biochemische ijzerparameters. Bovendien leidt intraveneuze ijzersubstitutie op basis van het 

reticulocyten hemoglobine tot equivalente resultaten (Hb, dosis EPO) als behandeling op basis van transferrine 

saturatie en ferritine, maar tot een lagere blootstelling aan IV ijzer. 

Algemeen is de nieuwe parameter Ret-He een hulpmiddel in de differentiatie tussen (absolute en functionele) 

ijzerdeficiëntie en andere oorzaken van anemie. Ret-He had in een retrospectieve analyse een grotere AUC 

onder de ROC in vergelijking met MCV, MCH en MCHC. Een cutoff van 30.0 pg had een gevoeligheid en 

specificiteit van respectievelijk 67% en 96%. 
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CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 

Ijzerdeficiëntie (ID) is een van de meest voorkomende voedingstekorten wereldwijd en is de voornaamste 

oorzaak van anemie, vooral bij kinderen en volwassen vrouwen.  

De ontwikkeling van anemie door ijzerdeficiëntie verloopt klassiek in verschillende stadia (Figuur 1). Initieel 

resulteert een negatieve ijzerbalans in dalende ijzerreserves, wat zich uit in een daling van het serum ferritine 

gehalte. Bij verdere depletie van de ijzervoorraden stijgt het serum transferrine en daalt de transferrine saturatie 

(TSAT). Zolang het serumijzer binnen normale grenzen blijft, blijft de erythropoiese echter normaal verlopen. Bij 

verdere daling van de TSAT (<15-20%) treedt ijzerdeficiënte erythropoiese op. Op dit moment kunnen in de 

circulatie hypochrome reticulocyten worden waargenomen. Bij blijvende ijzerdeficiëntie zal geleidelijk het 

hemoglobinegehalte dalen en ontwikkelt zich het typische microcytaire, hypochrome bloedbeeld. Dit is het 3e 

stadium van ijzerdeficiëntie anemie (IDA). 

 

Figuur 1: Verloop van ijzerdeficiëntie 

Functionele ijzerdeficiëntie (soms ook wel relatieve ijzerdeficiëntie genoemd) wordt gedefinieerd[1] als een 

toestand waarbij er een onevenwicht bestaat tussen de nood aan ijzer voor erythropoiese en de toelevering van 

ijzer vanuit de opslagplaatsen, waarbij deze toevoer onvoldoende is om een normale hemoglobinisatie van RBC 

toe te laten, ondanks de aanwezigheid van voldoende ijzerreserves. Deze ‘iron-restricted’ erythropoiese treedt 

onder andere op bij een sterke stimulatie (> 2.5 x normaal[2]) van het erythroïde beenmerg. In dit geval dient 

ijzer intraveneus toegediend te worden om normale erythropoiese toe te laten. Ook bij anemie door chronische 

ziekte is er een functioneel ijzertekort gezien het ijzer ten gevolge van diverse inflammatoire cytokines 

opgesloten blijft ter hoogte van reticulo-endotheliaal systeem (“RES lock-up”). 
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In het routine klinisch laboratorium worden dagelijks diverse analyses uitgevoerd in de diagnostiek van 

ijzerdeficiëntie. Deze bevatten oa. de hematologische indices Hb, MCV, MCH, RDW en de biochemische 

parameters ijzer, transferrine (+ saturatie) en ferritine. De gepubliceerde sensitiviteit en specificiteit van deze 

merkers varieert aanzienlijk. De resultaten zijn afhankelijk van de bestudeerde patiëntenpopulatie en de 

verschillende “gouden standaarden” waarmee vergeleken wordt.  

Initieel was beenmergonderzoek met het opsporen van ijzer de gouden standaard. Nochtans is deze methode, 

wegens de interobserver variabiliteit, het invasief karakter en het voorkomen van belangrijke ijzervoorraden bij 

patiënten met anemie door chronische ziekte geen ideale referentiemethode voor de diagnostiek van 

(functionele) ijzerdeficiëntie[3].  

De andere biochemische parameters zoals serum ijzer, transferrine en ferritine hebben eveneens hun 

beperkingen. De diagnose van IDA is gebaseerd op de aanwezigheid van anemie en de typische erythrocytaire 

morfologie gecombineerd met laag serum ferritine en verlaagde transferrine saturatie. Bij patiënten met een 

acuut-fase respons wordt de interpretatie van deze testresultaten bemoeilijkt aangezien zowel ferritine als 

transferrine (positief en negatief) acuut-fase eiwitten zijn.  

De analyse van sTfR biedt in deze setting een mogelijke verbetering aangezien deze gestegen is bij ijzerdeficiëntie 

maar normaal in geval van anemie door chronische ziekte. Echter, ook in gevallen van verhoogde 

erythropoetische activiteit zoals bij sikkelcelanemie of congenitale sferocytose is deze verhoogd. De berekening 

van de ferritine index, berekend als sTfR/log ferritine, is meer nuttig voor de differentiatie van IDA vs. ACD. 

Momenteel is er echter nog geen eenduidige standaardisatie van de assay en wordt deze momenteel ook niet 

aangeboden binnen UZ Leuven. 

Deze diagnostische moeilijkheden hebben geleid tot de ontwikkeling van nieuwe testen die in staat zijn om de 

functionele beschikbaarheid van ijzer ter hoogte van de hemoglobinesynthese in het erythron te meten.[4] 

Sinds de introductie van de Sysmex XE 5000 hematologie analyser is een nieuwe rapporteerbare parameter, het 

reticulocyten hemoglobine-equivalent (Ret-He), beschikbaar in het UZLeuven. Omdat reticulocyten de vroegste 

RBC in het perifeer bloed zijn en slechts voor 1 à 2 dagen circuleren, geeft de Ret-He een beeld van de 

functionele beschikbaarheid van ijzer voor de inbouw in nieuwe rode bloedcellen over de laatste paar dagen.  

QUESTION(S) 

Naar aanleiding van de beschikbaarheid van Ret-He in UZ Leuven zal in deze CAT getracht worden een 

antwoord te formuleren op onderstaande vragen. 

1. Wat is de nieuwe parameter Ret-He en hoe wordt deze bepaald? 

2. Wat is bekend omtrent precisie en stabiliteit? 

3. Zijn er referentiewaarden ter beschikking? 

4. Wat is het klinisch nut van deze nieuwe parameter? 
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APPRAISAL 

I. Bepaling van Ret-He op de Sysmex XE 5000. 

De Ret-He wordt berekend op basis van data gegenereerd in het reticulocytenkanaal van de SYSMEX XE 5000. 

200 µL bloed wordt geaspireerd, verdund en gemengd met een gepatenteerde polymethine kleurstof. Deze bindt 

selectief aan het DNA/RNA dat nog aanwezig is in de reticulocyten.  

 

Figuur 3: Overzicht metingen in het reticulocytenkanaal 

De detectie gebeurt daarna volgens de principes van flowcytometrie 

waarbij het fluorescent gemerkte bloedstaal via hydrodynamische 

focussing voorbij een laserstraal wordt geleid. Op basis van de 

fluorescentie en forward scatter wordt vervolgens een scattergram 

opgesteld. Jongere reticulocyten bevatten meer RNA en zullen dus een 

sterker fluorescentiesignaal genereren (Figuur 4). 

Op basis van dit scattergram wordt een indeling gemaakt in High, 

Medium en Low fluorescerende reticulocyten. Daarnaast wordt een 

RET-Y berekend (Figuur 4). Deze waarde is de gemiddelde forward 

scatter van de reticulocytenpopulatie en wordt uitgedrukt in 

arbitraire eenheiden (kanaalnummer). Op dezelfde wijze wordt van 

de mature RBC-populatie een RBC-Y berekend. 

Figuur 4: Bepaling van Ret-Y 

Figuur 2: RET scattergram 
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De Siemens (vroeger Bayer) ADVIA 120 bezit reeds enkele jaren een parameter, de ‘mean reticulocyte 

hemoglobin content’ (CHr), die het hemoglobinegehalte van de reticulocyten weergeeft. Deze wordt berekend 

op basis van de lichtverstrooiing onder grote en kleine hoek van isovolumetrisch gesferiseerde en oxazine 750 

gemerkte reticulocyten. CHr is het product van het volume en de hemoglobineconcentratie van de gemeten 

cellen.[5] 

Franck et al[6][7]. toonden reeds in 2004 aan dat de 

RBC-Y, zoals berekend in het reticulocytenkanaal, 

goed correleerde met het MCV (r²=0.85), maar nog 

beter met het MCH (r²=0.97). Dit betekent dat 

deze parameter een betere weergave is van de 

inhoud van de RBC (en dus van het hemoglobine-

gehalte), dan van louter het volume van de RBC. 

De regressiecurve RBC-Y vs. MCH vertoont een 

curvilineair verband, zoals weergegeven in de exponentiële functie y = 5.5569e0.001x. Met behulp van deze functie 

kunnen ook de RET-Y waarden omgezet worden in hemoglobine equivalenten (Ret-He). 

Dezelfde onderzoeksgroep had reeds in 2002[8] 

referentiewaarden (28-35 pg) opgesteld voor CHr, 

zoals bepaald met de Siemens ADVIA 120 

toestellen. In deze nieuwe studie[7][6] werden nu 

zowel RET-Y als CHr bepaald op bloedstalen van 

474 patiënten. Zoals op de grafieken hiernaast 

(Figuur 6 & Figuur 7) te zien was er een zeer 

goede correlatie (r²=0.92) tussen beide 

parameters. Het berekende referentie-interval voor 

Ret-He was 28.2-35.7 pg.  

Deze bevindingen werden bevestigd in soortgelijke 

analyses van Buttarello et al.[9], Brugnara et al.[10] en 

Maconi et al.[11] 

Figuur 5: Correlatie MCH vs RBC-Y 

Figuur 6: Correlatie RET-Y vs CHr 

Figuur 7: Correlatie CHr vs Ret-He 



Kwaliteitssysteem FOR-003E  

Contact: Dienstsecretariaat tel: 016 34 70 19  pagina 12/38 

 

II.  Referentiewaarden 

Voor CHr zijn in de literatuur reeds verschillende referentiewaarden beschreven. De waarden liggen lager bij 

kinderen en stijgen met de leeftijd. 

Tabel 1: Referentiewaarden voor CHr bij kinderen. (Brugnara et al.) 

 

In onderstaande tabel (Tabel 2) vindt U een overzicht van verschillende referentiewaarden voor Ret-He zoals 

beschikbaar in de literatuur. 

Tabel 2: literatuurgegevens referentiewaarden 

Studie 
Ret-He 

referentiewaarden (pg) 
Criteria 

Sysmex user’s 

manual 

29 - 35 N= 32. Gemiddelde leeftijd 16 (range 1-30 jaar) 

Franck et al.[6][7] 28.2 - 35.7 Berekend op basis van CHr en RET-Y. 

Brugnara et al.[10] 28.7 - 36.3 126 gezonde 1e jaars studenten geneeskunde. Range berekend 

obv gemiddelde en SD bij normale verdeling (32.47 ± 1.93 pg). 

Buttarello et al.[9] 29.3 – 34.3 80 gezonde vrijwilligers. Range berekend obv RET-Y 

referentierange: 1661-1820 (channel number) 

Canals et al.[12]  30.2 - 36.7 196 gezonde volwassenen met  

ferritine > 13 µg/L en ESR < 20 mm/u. 
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UZ Gent 30.5 – 36.8 73 gezonde vrijwilligers (gemiddelde leeftijd 37 jaar; 35 vrouwen, 

38 mannen) met Hb ≥ 13 g/dL (man) of ≥ 12 g/dL (vrouw); 

TSAT > 10%, MCV > 80 fL. 

In onderstaande tabel (Tabel 3) vindt U een overzicht van de referentiewaarden zoals bepaald in UZ Leuven. (Zie 

ook bijlagen II en III.) 

Tabel 3: Referentiewaarden 

Centrum Ret-He referentiewaarden (pg) Criteria 

UZ Leuven 1 

(bijlage II) 

30.3 - 37.1 21 gezonde vrijwilligers (5 mannen, 16 vrouwen)  

gemiddelde leeftijd 47 jaar (range 26-61 jaar). Protocol en 

exclusiecriteria zie bijlage II. 

UZ Leuven 2 

(bijlage III) 

30.3 - 35.7 266 patiënten op consultatie inwendige ziekten (M/V 

118/148). Gemiddelde leeftijd: 49 jaar (range 18-84). 

Protocol en exclusiecriteria zoals UZ Leuven I (zie bijlage 

III). 

• Mannen: 30.49 – 36.20 pg 

• Vrouwen: 30.07 – 35.36 pg 

Vooralsnog bestaan voor deze nieuwe parameters geen externe kwaliteitscontrolematerialen.[13] 

III. Precisie. 

Op basis van de analyse van verschillende controlematerialen werd aan de hand van de NCCLS-EP5 A2 

richtlijnen (Appendix C) de within-run en within-device precisie bepaald (Tabel 4).  

Tabel 4: within-run en within-device precisie op controlemateriaal 

Type Ret-He (pg) Within-run precisie (pg) (CV%) Within-device precisie (pg) (CV%) 

E-Check Level 1 23.6 pg 0.24 (1.0%) 0.27 (1.15%) 

E-Check Level 3 25.1 pg 0.33 (1.33%) 0.37 (1.46%) 

Daarnaast werden verschillende patiëntenstalen geanalyseerd (tabel 4) en de within-run precisie berekend. 

Firmagegevens Sysmex: variatiecoëfficiënt voor 10 consecutieve analyses van vers volbloed: RET-He [pg]: 5% 

(RET# 20 x 109/L). Dit werd bevestigd in onze analyses en is vergelijkbaar met andere literatuurgegevens[10][14]. 

De variatiecoëfficiënt is sterk afhankelijk van de reticulocytose. 
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Tabel 5: Within-run precisie bij analyse van patiëntenstalen 

Staal N Reticulocyten (109/L) Ret-He (pg) SD (pg) CV 

1 23 79.5 33.80 0.26 0.76 % 

2 21 156.5 36.99 0.44 1.19 % 

3 21 5.5* 34.54 1.23 3.56% 

(*) Bij reticulocytose < 10*10e9/L gaat rule 42 (“Ret-He low sensitivity”) af en wordt Ret-He gemarkeerd als 

onbetrouwbaar. 

Samengevat: 

De berekende within-device precisie van Ret-He op basis van controlematerialen varieerde van 1.15% tot 1.46%, 

afhankelijk van het staal. De spreiding van Ret-He bij de analyse van patiëntenstalen ligt binnen de door de firma 

bepaalde limieten en is vergelijkbaar met andere literatuurgegevens. 

IV. Stabiliteit 

Firmagegevens Sysmex in verband met stabiliteit bij bewaring op kamertemperatuur (18-26°C) of in de koelkast 

(4-8°C): tussen 0 en 24u na bloedname ligt de variatie van Ret-He binnen ± 8% (Ret # 10x109/L). (Sysmex User’s 

guide XE RET Master, laatste revisie juni 2004). 

Brugnara et al. onderzochten de stabiliteit van RBC-He en Ret-He in patiëntenstalen na 24 en 48u. Er was < 1 SD 

verandering over 48u in alle geteste stalen. (Tabel 6) 

Tabel 6: Stabiliteit van RBC-He en Ret-He. 

 

Om dit in onze setting te verifiëren werd een soortgelijk experiment opgezet. Een aantal patiëntenstalen (n=8) 

werden gedurende 48 uur op kamertemperatuur bewaard en op verschillende tijdstippen (na 2, 4, 8, 12, 16, 20, 

24, 36, 48 u) opnieuw geanalyseerd. De absolute en procentuele afwijking werd uitgezet in functie van de tijd. 

Zoals te zien in onderstaande grafiek (Figuur 8) is er geen duidelijke positieve of negatieve trend waarneembaar. 

De spreiding bleef steeds < 8%. De spreiding lijkt toe te nemen bij stalen ouder dan 24u. 
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Figuur 8: Ret-He ifv tijd 

Samengevat: 

De parameter Ret-He is gedurende 48u stabiel bij kamertemperatuur.  
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V. Nut van reticulocyten hemoglobine content in de diagnostiek en follow-up van 

ijzerdeficiëntie. 

Aangezien CHr reeds sinds 1997 op de markt beschikbaar is, is ook in de literatuur vooral over deze 

reticulocytenparameter gepubliceerd. 

Mast et al.[15] beschreef een studie waarin bij 78 patiënten die een beenmergonderzoek moesten ondergaan ook 

CHr werd gemeten. De diagnostische waarde van CHr bij patiënten met hoge MCV of bij patiënten met RBC 

aandoeningen zoals thalassemie was beperkt. Wanneer echter patiënten met een MCV > 100 fl werden 

geëxcludeerd toonde de ROC curve analyse een grotere AUC voor CHr dan voor ferritine, TSAT of MCV. Een 

cutoff van 28 pg had een optimale sensitiviteit (74%) en specificiteit (73%) voor de afwezigheid van ijzer in de 

beenmergpreparaten. 

Een belangrijke reactie[3] op bovenstaande studie was het feit dat men CHr opnieuw gaat vergelijken met 

historische gouden standaarden. Het is echter belangrijk om CHr niet te zien als opnieuw een andere parameter 

die correleert met ijzervoorraden in het beenmerg, maar als op zichzelf staande fysiologische entiteit. 

IJzerdeficiëntie verloopt in verschillende stadia en uit zich fysiologisch op verschillende manieren. Zoals reeds 

aangetoond bij patiënten met renale anemie, kan de aanwezigheid van ijzer in de beenmergpreparaten functionele 

ijzerdeficiëntie niet uitsluiten. 

De respons op intraveneuze ijzertherapie is mogelijk een betere ‘gouden standaard’ voor ijzerdeficiëntie.[4] 

Klassiek wordt respons op ijzersubstitutie gedefinieerd als een stijging van het Hb-gehalte met 1 g/dL na 1 maand 

per orale ijzersubstitutie.[16] Brugnara et al.[17][18] toonden reeds in 1994 aan dat reeds na 1 à 2 weken orale 

ijzersubstitutie CHr significant steeg.  

Over het gebruik van Ret-He in deze setting zijn in de literatuur minder data te vinden. 

Buttarello et al.[9] rapporteerden voor het eerst het 

gebruik van RET-Y in de opvolging van patiënten met matig 

tot ernstige IDA die intraveneuze ijzersubstitutie kregen. 

Bij deze patiënten was er reeds 48u na start van de 

behandeling een significante stijging van RET-Y. (Figuur 9) 

Een RET-Y cutoff van 1624 (omgerekend Ret-He 28.2 pg) 

had een sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk 99% 

en 98.7% voor de diagnostiek van matig tot ernstige IDA. 

Eigen (beperkte) ervaring toont aan dat het gebruik van 

Ret-He in de opvolging van ijzersubstitutie nuttig kan zijn. 

Een 74 jarige dame presenteerde zich op de consultatie 

algemeen inwendige ziekten met een microcytaire, 

hypochrome anemie. Biochemische ijzerparameters waren laag wat het vermoeden van ijzerdeficiëntie 

Figuur 9: Evolutie van RET-Y na start IV ijzersubstitutie 
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bevestigde. Een orale ijzerabsorptietest werd uitgevoerd die adequate orale ijzerabsorptie aantoonde. 4 dagen na 

de start van orale ijzersubstitutie was Ret-He reeds duidelijk gestegen van 25.8 pg tot 34.8 pg (figuur 9). De 

klassieke RBC-indices (Hb, MCV, MCH) waren daarentegen nog niet significant gewijzigd. 1 maand later was er 

een Hb-stijging van > 1 g/dL (Hb 8.9 � 11.6 g/dL). 

      

Figuur 10: Scattergrammen op dag 1 en dag 4 na start orale ijzersubstitutie. (Ret-He respectievelijk 25.8 en 34.8 pg.) 

Canals et al.[12] onderzochten in dezelfde studie waarin ook 

hun referentiewaarden (30.2-36.7 pg, figuur 11) werden 

bepaald, welke de performantie was van Ret-He in de 

differentiatie tussen ACD vs. IDA. Gouden standaarden waren 

sTfR en sTfR/log ferritine. De optimale cutoff voor Ret-He 

was 25 pg met sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk 

0.76 en 0.81. Er was 79% en 80% overeenstemming tussen 

Ret-He enerzijds en sTfR en sTfR/log ferritine (κ index 0.53 en 

0.55.) anderzijds. 

Een andere studie door Yanaree et al.[19] kon geen meerwaarde 

aantonen van RET-Y in de differentiatie van de gecombineerde toestand ACD+ID vs. ACD zonder concomitante 

ijzerdeficiëntie. 

Samengevat 

CHr correleert met de aanwezigheid van ijzer in beenmergpreparaten. Zowel CHr als Ret-He hebben een 

toegevoegde waarde in de follow-up van ijzerdeficiëntie na intraveneuze of orale ijzersubstitutie aangezien zij 

reeds na enkele dagen een significante stijging vertonen, vóór significante veranderingen in Hb-gehalte. 

Bij IDA is Ret-He doorgaans lager dan bij ACD, waarbij een cutoff van 25 pg in 1 studie een sensitiviteit en 

specificiteit van 76% en 81% vertoonde. Er kon in 1 studie geen meerwaarde aangetoond worden van Ret-He in 

de differentiatie van ACD + ID vs ACD zonder concomitante ID. 

Figuur 11: Ret-He in diverse subpopulaties 
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VI. Screening van kinderen voor ijzerdeficiëntie. 

Ijzerdeficiëntie bij kinderen is een frequent gegeven. Amerikaanse epidemiologische gegevens verzameld in de 

periode 1988-1994 (NHANES III) tonen aan dat 9% van de 1-2 jarigen en 3% van de 3-5 jarigen ijzerdeficiënt is.[20] 

IDA komt bij deze leeftijden voor met een frequentie van respectievelijk 3% en <1%. Alhoewel anemie goed te 

behandelen is, zijn de gevolgen van ijzerdeficiëntie op de cognitieve ontwikkeling mogelijk niet steeds reversibel. 

Vroegtijdige herkenning en behandeling van ijzerdeficiëntie, voor de ontwikkeling van anemie, is daarom cruciaal 

om de systemische gevolgen van ijzerdeficiëntie te vermijden. 

Meting van CHr heeft reeds bewezen een gevoelige indicator te zijn van vroege ijzerdeficiënte erythropoiese 

omwille van de korte levensduur (±4 dagen) van de reticulocyt. Drie studies hebben het nut van deze parameter 

reeds geëvalueerd bij kinderen. 

In 1999 onderzochten Brugnara et al.[21] in een retrospectieve studie de bruikbaarheid van reticulocyten 

hemoglobine (CHr) in de diagnostiek van ijzerdeficiëntie bij kinderen. ID werd gedefinieerd als TSAT < 20% en 

IDA als TSAT < 20% + Hb < 110 g/L. In totaal werden bloedstalen van 210 kinderen (gemiddelde leeftijd 2.9 (SD 

2) jaar onderzocht). De resultaten zijn weergegeven in tabel 7. Volgens de criteria van de NHANES III studie[20] 

was 8.6% van de onderzochte populatie ijzerdeficiënt. 

Tabel 7: Resultaten Brugnara et al. 

 

CHr was significant lager bij kinderen met ijzerdeficiëntie. Een CHr cutoff van 26 pg had een sensitiviteit en 

specificiteit voor ijzerdeficiëntie van respectievelijk 83% en 75%. Kinderen met een CHr lager dan 26 pg hadden 

een significant lager Hb, MCV, MCH, serum ijzer en TSAT dan kinderen met hogere CHr waarden. 

Ullrich et al.[22] rapporteerden in 2005 de resultaten van een prospectieve studie ter evaluatie van CHr in de 

screening van 9-12 maand oude baby’s voor ijzerdeficiëntie. Bij een cutoff van 27.5 pg werd een sensitiviteit en 

specificiteit voor ijzerdeficiëntie bekomen van respectievelijk 83% en 72%. CHr was meer accuraat dan Hb voor 

de detectie van ijzerdeficiëntie. Een CHr < 27.5 pg zonder anemie bij eerste screening was geassocieerd met de 

aanwezigheid van anemie bij de tweede screening in het tweede levensjaar. 
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Mateos[23] et al. voerden een soortgelijke studie uit bij een meer heterogene populatie kinderen (leeftijd range 6 

maand – 14 jaar). CHr was de sterkste voorspeller van ID of IDA. Met een cutoff van 25 pg was de sensitiviteit 

en specificiteit 94% en 80%. Deze cutoff is lager dan van Ullrich[22] en Brugnara[21] et al. wat kan verklaard worden 

door de andere samenstelling van de onderzoekspopulatie. Op basis van deze bevindingen werd een 

screeningsalgoritme (Figuur 12) opgesteld waarbij kinderen met CHr < 25 pg gedurende twee weken orale 

ijzersubstitutie krijgen. Wanneer na 15 dagen CHr gestegen is met min. 3 pg wordt dit beschouwd als 

ijzerdeficiëntie. Indien niet dient verdere evaluatie te gebeuren. 

 

Figuur 12: Screeningsalgoritme Mateos et al. 

Vooralsnog zijn geen studies gepubliceerd die Ret-He evalueerden in deze setting. Rekening houdend met de 

goede correlatie tussen CHr en Ret-He is deze laatste mogelijk eveneens een nuttige parameter voor de 

screening van kinderen voor ijzerdeficiëntie. 

Samengevat. 

CHr lijkt een nuttige parameter voor de screening van kinderen, waarbij verlaagde waarden indicatief zijn voor 

de aanwezigheid van ijzerdeficiëntie. In de afwezigheid van anemie was een lage CHr in staat de aanwezigheid van 

anemie bij een volgende screening te voorspellen. Verder onderzoek moet uitmaken of Ret-He eveneens nuttig 

is in deze context. 
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VII. Nut van reticulocyten hemoglobine equivalent i n het management van 

ijzerdeficiëntie bij patiënten met renale anemie.  

De initiële ervaringen bij chronische hemodialysepatiënten[24] en latere studies bij gezonde vrijwilligers[25][26] 

hebben aangetoond dat (ondanks orale ijzersuppletie) de verhoogde erythropoiese bij gebruik van recombinant 

EPO niet kan volgehouden worden door het normaal beschikbare ijzer, wat leidt tot de ontwikkeling van 

functionele ijzerdeficiëntie. Gebruik van r-HuEPO leidt tot een daling van het serum ijzer en desaturatie van 

transferrine tot onder de grens van 16%. Bovendien ontwikkelen hemodialysepatiënten door het 

dialysegerelateerd bloedverlies vaak eveneens een absolute ijzerdeficiëntie. De vroege en accurate detectie van 

zowel absolute als functionele ijzerdeficiëntie is belangrijk aangezien het de voornaamste oorzaak is van een 

suboptimale respons op EPO en daarenboven eenvoudig gecorrigeerd kan worden door intraveneuze 

ijzersubstitutie[27][28]. 

Sinds 2004 is de evaluatie van het reticulocyten 

hemoglobinegehalte (CHr) opgenomen in de Europese 

richtlijnen[29] voor het management van anemie bij patiënten 

met chronische nierinsufficiëntie (Evidence Level B). 2 jaar 

later werd deze parameter eveneens opgenomen in de 

Amerikaanse NKF - KDOQI richtlijnen[30] (figuur 13). In 

tegenstelling tot MCV en MCH die een beeld geven van 

ijzerstatus over langere termijn, geven TSAT en CHr een idee 

van de huidige ijzervoorziening voor erythropoiese.  

In de KDOQI richtlijnen[30] wordt een ferritine > 200 ng/ml 

en TSAT > 20% of CHr > 29 pg als doel van intraveneuze 

ijzertherapie gesteld. Ook in de Europese[29] richtlijnen wordt 

CHr < 29 pg beschouwd als cutoff voor functionele 

ijzerdeficiëntie. Deze cutoff is gebaseerd op een aantal 

studies, waarvan de belangrijkste in onderstaande tabel (tabel 

8) worden weergegeven. 

 

Figuur 13: KDOQI richtlijn voor de  
evaluatie van anemie bij HD-CKD. 
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Tabel 8: waarde van CHr voor de voorspelling van respons op IV ijzertherapie 

 

De studie door Mittman et al. toonde reeds in 1997 aan dat een baseline CHr < 28 pg voorspellend was voor de 

aanwezigheid van functionele ijzerdeficiëntie, gedefinieerd als een stijging van de gecorrigeerde 

reticulocytentelling van > 1% na intraveneuze ijzersubstitutie. Bovendien bleek 60% van de patiënten met 

normale ijzerwaarden ook te reageren op intraveneuze ijzersubstitutie, wat suggereert dat zij in feite ook 

functioneel ijzerdeficiënt waren. CHr was een betere voorspellende merker voor functionele ijzerdeficiëntie dan 

ferritine of transferrine saturatie, in het bijzonder bij patiënten met ‘normale’ conventionele ijzerparameters. 

In een gerandomiseerde multicentrische studie 

vergeleek Fishbane et al.[31] het gebruik van IV-ijzer 

preparaten wanneer dit gebaseerd was op CHr vs 

ferritine en TSAT. 157 patiënten uit 3 verschillende 

centra werden gerandomiseerd en toegewezen aan 

1 van de 2 behandelingsarmen. Bij CHr < 29 pg 

enerzijds en ferritine < 100 mg/l of TSAT < 20% 

anderzijds werd 10x100 mg Fe dextraan IV 

toegediend. Bij evaluatie na 6 maanden was er geen 

significant verschil in Hb-gehalte of ESA-dosis 

tussen de verschillende groepen. De groep 

behandeld op basis van CHr had echter een 

significant lagere blootstelling aan IV-ijzer. Men 

concludeerde dat CHr een meer stabiele parameter (omwille van de lagere SD) was dan ferritine of TSAT en 

behandeling op basis van CHr resulteerde in soortgelijke hemoglobinestatus en ESA dosering, maar de 

blootstelling IV ijzer significant reduceerde.  

Figuur 14: ROC curve voor Ret-He en de  
diagnose van IDA bij  hemodialysepatiënten 
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Tessitore et al.[32] vergeleek in 2001 de verschillende 

ijzerparameters bij 125 hemodialysepatiënten met het 

oog op identificatie van responders en niet-

responders op intraveneuze ijzertherapie. Respons 

werd gedefinieerd als een stijging in 

hemoglobinegehalte van minimum 15% t.o.v. baseline 

na toediening van ± 1 gram IV ijzer. Responders 

werden beschouwd als ijzerdeficiënt. In volgorde van 

dalende efficiëntie (ROC analyse, figuur 15) waren de 

beste merkers respectievelijk: percentage 

hypochrome RBC, CHr, sTfR, Er-ZPP, TSAT en ferritine. Hypo > 6% was de beste merker ter identificatie van 

responders op intraveneuze ijzertherapie met een efficiëntie van 89.6%. Deze merker is echter alleen 

beschikbaar op Siemens ADVIA toestellen (niet beschikbaar in UZ Leuven). Daarenboven moet opgemerkt 

worden dat deze parameter weinig stabiel is en binnen de 4u na afname moet geanalyseerd worden. CHr was 

met een cutoff van ≤ 29 pg de op een na beste voorspellende merker met een efficiëntie van 79.8% (sensitiviteit: 

57%, specificiteit 93%).  

Over het gebruik van Ret-He als parameter voor het opvolgen van functionele ijzerdeficiëntie bij dialysepatiënten 

is dit literatuur meer beperkt. 

Brugnara[10] onderzocht als eerste het nut van Ret-He in de diagnostiek van ijzerdeficiëntie bij 

hemodialysepatiënten. Op 1500 stalen van hemodialysepatiënten werd de performantie van Ret-He vergeleken 

met klassieke ijzerparameters (Fe < 40 µg/dL, TSAT <20%, ferritine < 100 ng/ml, Hb < 11 g/dL). ROC curve 

analyse (Figuur 14) toonde een AUC voor Ret-He van 0.913. Bij een cutoff van 27.2 pg kon ijzerdeficiëntie 

gediagnosticeerd worden met een gevoeligheid van 93.3% en een specificiteit van 83.2%. De performantie van 

Ret-He in de diagnostiek van functionele ijzerdeficiëntie (gedefinieerd als TSAT < 20% + ferritine 100-800 ng/ml) 

was met een sensitiviteit en specificiteit van 40.2% en 80.3% heel wat minder goed (AUCROC 0.657). Hierbij moet 

wel opgemerkt worden dat er, behalve de respons op intraveneuze ijzertherapie, geen universeel aanvaarde 

criteria zijn voor de identificatie van functionele ijzerdeficiëntie. 

Maconi et al. onderzochten welke waarde van Ret-He overeenstemde met een CHr < 29, zoals gebruikt in de 

Europese en Amerikaanse richtlijnen voor behandeling van anemie bij patiënten met chronisch nierlijden. Met 

een cutoff van 29.4 pg werden alle patiënten met CHr < 29 (13/200) correct geïdentificeerd (sensitiviteit 100%). 

Van de patiënten met CHr ≥ 29 pg (n=187), hadden er 5 een Ret-He < 29.4 (specificiteit 97.3%). Er was een 

diagnostische overeenstemming van 97.5%. 

De Japanse onderzoeksgroep rond Miwa et al.[33] onderzocht de correlatie tussen Ret-He, CHr en andere 

ijzerparameters en daarnaast de veranderingen in Ret-He bij IV ijzertherapie. Een cutoff van 33.0 pg had een 

sensitiviteit en specificiteit van 74.3% en 64.9%. Deze lagere performantie en hoger cutoff in vergelijking met de 

studie van Brugnara et al. kan mogelijk verklaard worden door de andere samenstelling van de 

onderzoekspopulatie. Hiernaast onderzochten Miwa et al. eveneens de verandering van Ret-He na IV 

Figuur 15: ROC analyse Tessitore et al. 
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ijzertherapie. Bij bloedonderzoek twee weken na toediening van IV Fe was een er een significante toename van 

Ret-He waarneembaar, terwijl het Hb-gehalte (nog) niet-significant was gestegen (figuur 16). 

 

Figuur 16: Evolutie van Ret-He en hemoglobine na IV ijzersubstitutie 

Samengevat: 

CHr heeft in verschillende goed uitgevoerde studies zijn waarde bewezen in de detectie van functionele en 

absolute ijzerdeficiëntie. Een CHr > 29 pg werd als behandelingsdoel opgenomen in de Europese en Amerikaanse 

richtlijnen voor het gebruik van IV Fe bij de behandeling van anemie bij patiënten met HD-CKD. Een Ret-He 

cutoff van 29.4 pg had in 1 studie een diagnostische overeenstemming met CHr < 29 van 97.5%. Opvolging van 

Ret-He laat toe reeds vroegtijdig het effect van intraveneuze ijzertherapie op te volgen, voor significante wijziging 

in het Hb-gehalte. 

VIII. Problemen en valkuilen 

Aangezien Ret-He berekend wordt op basis van de gemiddelde forward scatter van de reticulocytenpopulatie kan 

deze verkeerd geïnterpreteerd worden in geval van: 

• Hemoglobinopathieën (lage Ret-He ondanks goede ijzerstatus) 

• Megaloblastaire anemie of MDS (normale Ret-He maar mogelijke ijzerdeficiëntie) 

Daarnaast is bij het afgaan van rule 42 (Ret-He low sensitivity) tgv lage reticulocytose (hoge CV!) of een 

abnormaal reticulocyten scattergram de waarde van  Ret-He eveneens niet betrouwbaar. 
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IX. Retrospectieve analyse UZ Leuven 

Om de waarde van Ret-He beter te kunnen evalueren werd een retrospectieve analyse uitgevoerd. 

Aangezien de parameter Ret-He reeds bepaald wordt op alle stalen waarop een reticulocytentelling wordt 

uitgevoerd, werden alle stalen (periode 16/11/2009-16/03/2010) opgezocht die zowel een bepaling hadden van 

ijzer, transferrine (+ saturatie), ferritine en CRP. Van deze stalen werd nagegaan of een complete formule met 

reticulocyten (en Ret-He) beschikbaar was op deze dag. Deze gegevens werden samengevoegd en vervolgens 

geanalyseerd. Bijkomend werden een aantal stalen van patiënten met een gekende hemoglobinopathie 

geanalyseerd en aan de dataset toegevoegd. 

In totaal werden 4697 records verzameld. Bij analyse van de dataset bleek dat de consultatie algemeen inwendige 

ziekten de voornaamste aanvrager is (22% van alle data) van een complete formule met reticulocytentelling + 

ijzerparameters. Dit is ook typisch de eenheid waar frequent de diagnose van ijzerdeficiëntie bij ambulante 

patiënten gesteld wordt. Er werd geopteerd om de analyse te beperken tot deze eenheid, om zo onder andere 

patiënten met gekende hemato-oncologische aandoeningen (oa. MDS, chemotherapie-geïnduceerde anemie, …) 

uit de analyse te elimineren. In onderstaande tabel (tabel 9) zijn de verschillende criteria weergeven voor de 

indeling van patiënten in verschillende groepen. Het is belangrijk op te merken dat er in de literatuur geen 

consensus bestaat over de cutoff-waarden voor de definitie van ijzerdeficiëntie. Onderstaande criteria zijn 

gebaseerd op deze van Muñoz[34] en Weiss[35] et al.  
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Tabel 9: Criteria voor indeling in de diverse categoriën 

Criterium Referentie ID IDA ACD Anemie 
TSAT 

laag 

Ferritine 

laag 
Hemoglobinopathie 

Leeftijd (jaar) ≥ 18 ≥ 18 ≥ 18 ≥ 18 ≥ 18 ≥ 18 ≥ 18  

Hb (g/dL) 

Man ≥ 14 

Vrouw ≥ 

12 

Man  

≥ 14 

Vrouw 

 ≥ 12 

Man 

 < 14 

Vrouw 

< 12 

Man  

< 14 

Vrouw 

< 12 

Man  

< 14 

Vrouw 

< 12 

Man  

< 14 

Vrouw 

< 12 

Man  

< 14 

Vrouw  

< 12 

 

MCV (fl) 76 - 96        

MCH (pg) 27 - 32        

Ferritine 

(µg/L) 
≥ 30  < 30  < 30 > 100 ≥ 30 ≥ 30 < 30  

Transferrine 

saturatie (%) 
≥ 20 < 20 < 20 < 20 ≥ 20 < 20 ≥ 20  

CRP (mg/L) ≤ 5   > 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5  

Andere     
   Gekende 

hemoglobinopathie 

Figuur 17 toont de verdeling van Ret-He over de verschillende groepen (zie ook tabel 10). Alle groepen, behalve 

‘anemie’ en ‘ferritine laag’ waren significant verschillend van de referentiepopulatie (Kruskal-Wallis p<0.05).  

Tabel 10: Ret-He data cfr. groepen (gemiddelde (SD)) 

 
N Hb (g/dL) MCV(fl) MCH(pg) MCHC (g/dL) Ret-He (pg) TSAT (%) Ferritine (µg/L) 

Ref  

(SD) 
265 

14.26 

(1.22) 

89.85 

(3.30) 

30.08 

(1.10) 

33.49 

(0.98) 

33.12 

(1.35) 

30.1 

(9.3) 

169.9 

(166.6) 

ID 

(SD) 
44 

14.30 

(2.21) 

86.30 

(4.66) 

27.85 

(2.19) 

32.24 

(1.20) 

29.02 

(4.39) 

12.3 

(4.6) 

16.6 

(7.0) 

IDA 

(SD) 
49 

11.13 

(1.06) 

81.83 

(6.45) 

25.63 

(2.79) 

31.27 

(1.54) 

25.87 

(4.20) 

8.6 

(4.6) 

14.7 

(7.8) 

ACD 

(SD) 
42 

11.56 

(1.39) 

89.07 

(4.87) 

28.71 

(2.00) 

32.24 

(1.32) 

29.88 

(2.66) 

12.9 

(4.0) 

298.0 

(153.5) 

Hb. Path 

(SD) 
26 

10.32 

(2.30) 

64.37 

(9.10) 

20.18 

(3.07) 

30.49 

(2.83) 

19.00 

(3.08) 

46.4 

(33.7) 

1164.2 

(1799.3) 

Anemie 

(SD) 
226 

11.94 

(1.39) 

93.59 

(6.35) 

30.75 

(2.42) 

32.85 

(1.11) 

33.45 

(2.58) 

31.5 

(12.8) 

309.0 

(318.9) 

Ferritine 

 laag(SD) 
6 

11.80 

(1.40) 

85.12 

(6.97) 

27.48 

(3.22) 

32.20 

(1.63) 

30.52 

(2.87) 

27.3 

(7.8) 

16.3 

(7.4) 

TSAT laag 

(SD) 
49 

11.62 

(1.17) 

88.99 

(5.61) 

28.81 

(2.26) 

32.35 

(1.13) 

31.63 

(2.66) 

14.9 

(3.8) 

120.7 

(112.0) 
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Figuur 17: Verdeling van Ret-He over de verschillende groepen (E409) 

Door middel van ROC analyse werd nagegaan welke de optimale cutoff was voor de differentiatie van ID en IDA 

vs. referentiepopulatie. De AUC onder de ROC curve was 0.88 (Figuur 18). Bij een cutoff van 30.0 pg waren de 

sensitiviteit en specificiteit respectievelijk 0.667 en 0.989. 

 

Figuur 18: Ret-He ROC analyse voor referentie vs. ID+IDA 
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Op dezelfde wijze werd onderzocht welke de performantie was van Ret-He in vergelijking met de klassieke 

hematologische indices MCV, MCH en MCHC voor de differentiatie van ID+IDA+ACD (=absolute + functionele 

ijzerdeficiëntie) versus de referentiepopulatie + de populatie met anemie met echter normale ijzerparameters 

(figuur 19). Ret-He vertoonde een grotere AUC onder de ROC (0.89) in vergelijking met MCH, MCV en MCHC 

(significant verschillend voor MCV en MCHC, p=0.069 voor MCH). Bij een cutoff van 30.0 pg waren sensitiviteit 

en gevoeligheid resp. 0.665 en 0.961. 

 

Figuur 19: Vergelijkende ROC analyse tussen Ret-He, MCV, MCH en MCHC. 

Tenslotte werd geanalyseerd of Ret-He in staat was het onderscheid te maken tussen ACD en IDA. De AUC 

onder de ROC was 0.79. De efficiëntie (TP+TN/totaal) was maximaal bij een cutoff van 25.5 pg (sensitiviteit en 

specificiteit respectievelijk 0.542 en 0.858). 

Samengevat: 

Ret-He was in deze retrospectieve analyse beter in staat een toestand van absolute (ID/IDA) of functionele 

ijzerdeficiëntie (ACD) te onderscheiden van de normale ‘iron-replete’ toestand in vergelijking met de klassieke 

hematologische indices MCV, MCH en MCHC. Bij een cutoff van 30.0 pg waren de gevoeligheid en specificiteit 

respectievelijk 67% en 96%. 
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COMMENTS 

Gebruikte afkortingen: 

AUC Area Under the Curve 

CHr Mean hemoglobin content in reticulocytes 

CKD Chronic Kidney Disease 

CRI Corrected Reticulocyte Count 

EPO Erythropoetine 

Er-ZPP Erythrocyte zinc protoporphyrin 

ESA Erythropoetin stimulating agent 

FID Functionele ijzerdeficiëntie 

HD Hemodialyse. 

ID Ijzerdeficiëntie 

IDA Ijzerdeficiëntie anemie 

IV Intraveneus 

KDOQI Kidney Disease Outcome Quality Initiative 

MCV Mean cellular volume 

NKF National Kidney Foundation 

RBC-Y Gemiddelde forward scatter van de mature RBC-populatie 

Ret-He Reticulocyte Hemoglobin equivalent 

RET-Y Gemiddelde forward scatter van de reticulocytenpopulatie 

ROC Receiver-Operator Characteristic 

TN True negative 

TP True positive 

TSAT Transferrine saturatie 

TO DO/ACTIONS 

• Communicatie naar de clinici. 

• Ret-He rapporteren en eventuele melding van mogelijke onderliggende ijzerdeficiëntie bij  

waarden < 30 pg 

• Referentiewaarden opstellen (in samenwerking met dienst pediatrie) voor kinderen. 

• Prospectieve evaluatie van Ret-He voor de screening van kinderen voor ijzerdeficiëntie. 
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ATTACHMENTS 

Attachment 1: literatuuroverzicht 

Studie Populatie Doel/Criteria Cutoff Conclusie 

Maconi et al.[11] 

(2009) 

AO Arcispedale 

Santa Maria Nuova, 

Reggio Emilia, Italië 

200 hemodialysepatiënten met 

chronisch gebruik van EPO en IV 

ijzer. 

Doel: identificatie van Ret-He 

cutoff waarbij CHr < 29. 

Ret-He 29.4 

pg 

“The Altman-Bland analysis showed a very good level of agreement between CHr 

and RET-He (mean bias = 1.04 pg), %HYPO and DF-Hypo XE (mean bias = 1.73). 

Using a cut-off value of 29.4 pg for the RET-He and of 10.2 for the DF-Hypo 

XE, 15 out 17 patients with a CHr <29.0 pg and 9 out 11 patients with a %Hypo 

<10.0% were respectively correctly identified. CONCLUSIONS: Our study shows 

good correlation and agreement between CHr and RET-He and between 

%HYPO and DF-Hypo XE in evaluating CKD patients needing iron support.” 

Miwa et 

al.[33](2009) 

Tokyo, Japan 

217 hemodialysepatiënten 

Exclusiecriteria: 

• Ferritine > 500 ng/ml 

• Recent (< 4 weken) 

gewijzigde dosis EPO of IV 

ijzer, bloeding of 

bloedtransfusie, infectie, 

inflammatie, maligniteit. 

ID: TSAT < 20% + ferritine < 

100 ng/ml 

Ret-He 33 pg In deze patiëntenpopulatie had een Ret-He cutoff van 33.0 pg een sensitiviteit en 

specificiteit van respectievelijk 74.3% en 64.9%  

“RET-He mean value was 32.4 pg and good correlation (r = 0.858) between RET-

He and CHr is obtained in dialysis patients. Receiver operating characteristic curve 

analysis revealed, values of the area was 0.776 and at a cutoff value of 33.0 pg, a 

sensitivity of 74.3% and a specificity of 64.9%, were achieved. Iron supplements 

given to the patients with low TSAT or ferritin, RET-He responded within 2 

weeks, and this seemed to be a potential advantage of using RET-He in the 
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estimation of iron status.” 

Mateos et al.[23] 

(2008) 

University Hospital 

Reina Sofia, 

Cordoba. 

263 kinderen (range 6 maand – 14 

jaar) 

5 groepen: 

• Depleted iron stores: ferritin 

< 10 ng/ml. 

• ID: TSAT < 12% (6-59 

maand), < 14% (60-131 

maand), < 16% (> 131 

maand) 

• IDA =  ID + Hb < ref 

(Dallman et al.) 

• Non-ID anemia: adequate 

iron stores + Hb < ref. 

CHr < 25 “In our study, CHr emerged as the strongest independent predictor of ID and ID 

anemia. A CHr cutoff value of 25 pg was established as optimal to identify an iron 

deficient state based on the combination of sensitivity and specificity, with an 

overall mean sensitivity of 94% (range: 89 to 100) and a mean specificity of 80% 

(range: 79 to 82).” 

Brugnara et al.[10] 

(2006) 

Harvard medical 

school, Boston 

Referentiewaarden: 126 gezonde 

volwassenen. 

ID/FID: 1500 stalen van 

hemodialyse patiënten. 

IDA: serum ijzer < 40 µg/dL, 

TSAT < 20%, ferritine < 100 

ng/ml; Hb < 11 g/dL 

FID: TSAT < 20%, ferritine 

100-800 ng/ml, Hb < 11 g/dL 

ID: 27.2 

 

FID:  27.9 

Bij een Ret-He cutoff level van 27.2 pg kon ijzerdeficiëntie anemie gediagnosticeerd 

worden met een sensitiviteit en specificiteit van 93.3 en 83.2% (AUCROC: 0.913) 

De resultaten voor de diagnose van FID waren minder gunstig. Bij een Ret-He 

cutoff van 27.9 pg was de sensitiviteit en specificiteit respectievelijk 40.2% en 80.3% 

(AUCROC: 0.657) 

Hierbij moet opgemerkt worden dat, behalve de respons op toediening van IV-

ijzer, er geen universeel erkende criteria zijn voor de identificatie van FID.  

Bakr et al.[36] 

(2006) 

305 kinderen (mediane leeftijd 3.4 

jaar, range 2.5-8.3 jaar) 

Controle: TSAT > 20% 

ID: TSAT < 20% + Hb > 11 

CHr 26 pg “CHr levels of <26 pg correlated well with anemic states. CHr together with a 

complete blood count may provide an alternative to the traditional hematologic or 
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Alexandrië, Egypte. 
g/dL. 

IDA: TSAT < 20% + Hb < 11 

g /dL. 

biochemical panel for the diagnosis of iron deficiency and iron deficiency anemia in 

young children and is cost-effective in developing countries. A CHr cut-off level of 

26 pg is considered to be a reasonable indicator of anemic states.” 

Thomas et al.[7] 

(2005) 

Frankfurt am Mein, 

Duitsland 

474 patiënten 

Inclusiecriteria: 

• > 18 j 

• Anemie (niet verder 

gedefinieerd) 

Exclusiecriteria 

• Ontbrekende medische 

voorgeschiedenis 

• Hemoglobinopathie 

Doel: diagnose van iron-

restricted erythropoiese aan 

de hand van CHr en Ret_he 

in patiënten met anemie 

(diverse oorzaken) 

 Ret-He referentiewaarden berekend op basis van CHr: 28.2-35.7.  

“According to our results, the indicators of reticulocyte hemoglobinization, RET-

H(e) and CHr, measure the same phenomenon. RET-H(e) is as valuable as CHr for 

the diagnosis of iron-restricted erythropoiesis. The combination of RET-H(e) and 

the sTfR-F index in a diagnostic plot offers an attractive tool for the evaluation of 

iron status and identification of the progression of ID.” 

Ullrich et al.[22] 

(2005) 

Harvard medical 

school, Boston 

202 kinderen (9-12 maand) 

Prospectief 

ID: TSAT < 10%. CHr 27.5 pg Bij een cutoff van 27.5 pg werd een sensitiviteit en specificiteit voor ijzerdeficiëntie 

bekomen van respectievelijk 83% en 72%. CHr was meer accuraat dan Hb voor 

de detectie van ijzerdeficiëntie. Een CHr < 27.5 pg zonder anemie bij eerste 

screening was geassocieerd met de aanwezigheid van anemie bij de tweede 

screening in het tweede levensjaar. 

Canals et al. [12] 

(2005) 

Barcelona, Spanje 

Ref waarden: 126 gezonde 

volwassenen 

Studiepopulatie: 

Doel: onderscheid IDA vs 

ACD. 

Gouden standaard:  

25 pg Referentiewaarden: 30.2-36.7 pg 

Onderscheid IDA vs. ACD: “A cut-off point of 25 pg provided a specificity of 

0.81 and a sensitivity of 0.76.” 



Kwaliteitssysteem FOR-003E  

Contact: Dienstsecretariaat tel: 016 34 70 19          pagina 32/38 

 

• 53 ACD 

• 127 ID (45 IDA, 36 mild-

IDA, 46 SID) 

• 95 mixed pattern 

• 33 thalassemie. 

• sTfR( cutoff 5.6 

mg/L) 

• sTfR / log ferritine 

(cutoff 3.1) 

 

Buttarello et al.[9] 

(2004) 

Padova, Italië 

Ref waarden: 80 gezonde 

volwassenen. 

Diagnostische studie: 29 patiënten 

met matig tot ernstige IDA, 

behandeld met dagelijkse 

toediening van 100 mg ijzersucrose 

(Venofer®) 

IDA werd gedefinieerd als 

een respons op IV Fe-

therapie met een stijging van 

het Hb van min. 0.75g/dL op 

dag 11 na start van de 

therapie. 

RET-Y 1624 

(Ret-He = 

28.2 pg) 

IDA: sensitiviteit: 99%; specificiteit, 98.7% 

Negatieve en positieve voorspellende waarden: respectievelijk 99.6% and 96.5%. 

Mast et al.[37] 

(2002)  

Memphis, USA. 

78 patiënten die gepland waren om 

een beenmergonderzoek te 

ondergaan 

Aanwezigheid van Fe in de 

beenmergpreparaten. 

CHr 28 pg Wanneer patiënten met een MCV > 100 fl worden geëxcludeerd toont ROC 

curve analyse een grotere AUC dan ferritine, TSAT of MCV. Een cutoff van 28 pg 

had een optimale sensitiviteit (74%) en specificiteit (73%) voor de 

afwezigheid van ijzer in de beenmergpreparaten. 

Tessitore et al.[32] 

(2001) 

Verona, Italië 

125 hemodialysepatiënten op 

onderhoudsbehandeling met EPO. 

Identificatie van merkers met 

goede voorspellende waarde 

voor respons op IV-Fe 

therapie. 

Respons: toename van Hb-

gehalte ≥ 15% t.o.v. baseline 

Hypo > 6% 

CHr ≤ 29 pg 

 

“ROC curve analysis showed that all tests had discriminative ability with the 

following hierarchy: Hypo (area under curve W=0.930, efficiency 89.6% at cut-off 

>6%), CHr (W=0.798, efficiency 78.4% at cut-off < or =29 pg), sTfR 

(W=0.783, efficiency 72.4% at cut-off >1.5 mg/l), Er-ZPP (W=0.773, efficiency 

73.0% at cut-off >52 micromol/mol haem), TSat (W=0.758, efficiency 70.4% at cut-

off <19%) and ferritin (W=0.633, efficiency 64.0% at cut-off <50 ng/ml). Stepwise 
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na toediening van ± 1 gram IV 

Fe. 

discriminant analysis identified Hypo as the only variable with independent 

diagnostic value, able to classify 87.2% of patients correctly.” 

Fishbane et al.[31] 

(2001) 

Brooklyn, NY, USA 

Gerandomiseerde multicentrische 

prospectieve studie. 

157 hemodialysepatiënten uit 3 

dialysecentra. 

Vergelijking van IV Fe 

management op basis van 

ferritine < 100 ng/ml of TSAT 

< 20% vs. CHr < 29 pg. 

CHr < 29 pg “There was no significant difference in final TSAT or CHr. Coefficient of variation 

was significantly lower for CHr than serum ferritin and transferrin saturation (3.4% 

vs. 43.6% and 39.5%, respectively). CONCLUSIONS: CHr is a markedly more 

stable analyte than serum ferritin or transferrin saturation, and iron management 

based on CHr results in similar hematocrit and epoetin dosing while 

significantly reducing IV iron exposure.” 

Brugnara et al.[21] 

(1999) 

Harvard medical 

school, Boston 

210 kinderen (2.9± 2 jaar) 

Retrospectief. 

ID: TSAT < 20% 

IDA: TSAT < 20% + Hb < 11 

g/dL 

CHr 26 pg Een CHr cutoff van 26 pg had een sensitiviteit en specificiteit voor 

ijzerdeficiëntie van respectievelijk 83% en 75%. Kinderen met een CHr lager dan 

26 pg hadden een significant lager Hb, MCV, MCH, serum ijzer en TSAT dan 

kinderen met hogere CHr waarden. 

Mittman et al.[38] 

(1997) 

Long Island Collega 

Hospital, Brooklyn, 

New York. 

Studie 1: cross-sectioneel. 364 

stabiele HD patiënten onder 

behandeling met EPO uit 2 perifere 

dialysecentra. 

Studie 2: prospectief, open-label. 79 

stabiele HD-patiënten. 

ID: TSAT < 20 % of Ferritine 

< 100 ng/ml. 

FID: stijging in corrected 

reticulocyten count > 1% na 

IV ijzersubstitutie. 

 

CHr < 28 pg. Een CHr lager dan 28 pg bij baseline voorspelde FID beter dan TSAT, ferritine of 

een combinatie van deze. 

60% van de patiënten met ijzerparameters binnen de normale range respondeerde 

eveneens op intraveneuze ijzertherape, wat suggereert dat zij, in tegenstelling tot 

hun normale ijzerparameters, toch functioneel ijzerdeficiënt waren. 

“We conclude that CHr may be a more sensitive marker of functional iron 

deficiency in rHuEPO treated hemodialysis patients than percent 

transferrin saturation and ferritin, particularly in those with 

“normal”conventional iron parameters.” 
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Attachment II: Protocol bepaling referentiewaarden 

Voor de bepaling van referentiewaarden werd bij 35 gezonde volwassenen (gemiddelde leeftijd 44 jaar, range 24-

61 jaar, 5 mannen, 30 vrouwen), werkzaam in het laboratorium UZ Leuven, een veneuze bloedname verricht. Op 

deze bloedstalen werden een complete formule, WBC differentiatie, bloedplaatjes telling, reticulocyten telling, 

ijzer, transferrine, transferrine saturatie, ferritine en CRP bepaald. 

Exclusiecriteria: 

• CRP > 5 mg/L. 

• Ferritine < 30 µg/L. 

• Transferrine saturatie < 20%. 

• Hb < 12 g/dL (vrouw) of Hb < 14 g/dL (man). 

• MCV buiten referentierange 76-96 fl. 

• MCH buiten referentie range 27-32 pg. 

Resultaten: 

• 13 stalen werden geëxcludeerd wegens (vermoeden van) ijzerdeficiëntie of inflammatoire reactie. 

o 6 stalen werden geëxcludeerd op basis van verhoogd CRP. 

o 4 stalen werden geëxcludeerd op basis van verlaagd ferritine (resp. 6, 10, 18, 24 µg/L) en 

transferrine saturatie (resp. 10%, 15%, 16% en 17%) 

o 2 stalen werden geëxcludeerd op basis van ferritine alleen (16 en 17 µg/L) 

o 1 staal werd geëxcludeerd op basis van transferrine saturatie alleen (16%). 

• De onderzoekspopulatie: 21 stalen (5 mannen, 16 vrouwen), gemiddelde leeftijd 47 jaar (range 26-61 

jaar) was normaal verdeeld. 

• Berekening van 95% central range van Ret-He (parametrisch): 30.27 - 37.13 pg 

Noot: 

Binnen UZ Leuven ligt de ondergrens voor ferritine bij vrouwen lager op 13 µg/L. Indien het exclusiecriterium 

voor ferritine voor de vrouwen gewijzigd wordt naar < 13 µg/L, worden 3 extra stalen (n=24) meegenomen in 

de analyse en wordt de referentie-range 29.94-37.10 pg.  

Binnen UZ leuven ligt eveneens de ondergrens van TSAT op 16%. Wanneer we daarenboven ook het TSAT 

exclusiecriterium aanpassen naar < 16%, worden nogmaals 3 extra stalen (n=27) meegenomen in de analyse en is 

de referentie-range 29.98-36.87 pg. Dit is dezelfde range als wanneer enkel ferritine < 13 µg/L zou beschouwd 

worden als criterium voor ijzerdeficiëntie, onafhankelijk van TSAT. Voor enkel ferritine < 30 µg/L wordt dit 

30.25-37.03 (N=25). 
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Attachment III: Gegevens analyse dataset 

Aangezien de parameter Ret-He reeds bepaald wordt op alle stalen waarop reticulocyten worden bepaald, 

werden alle stalen (periode 16/11/2009-16/03/2010) opgezocht die zowel een bepaling hadden van ijzer, 

transferrine (+ saturatie), ferritine en CRP. Van deze stalen werd gezocht of een complete formule met 

reticulocyten (en Ret-He) beschikbaar was op deze dag. Deze gegevens werden vervolgens geanalyseerd. 

Voor de controle van de referentiewaarden zoals bepaald volgens het protocol in bijlage II werden de patiënten 

op de consultatie inwendige ziekten ≥ 18 jaar geanalyseerd. 

• Exclusiecriteria zoals beschreven in protocol bijlage II. 

• Resultaten 

o N = 266 (M/V 118/148) 

o Referentierange: 30.27 – 35.70 pg. 

o Indien opgesplitst in mannen en vrouwen (beide normaal verdeeld): 

� Mannen: 30.49 – 36.20 (gemiddelde ± SD: 33.31 ± 1.29 pg) 

� Vrouwen: 30.07 – 35.36 (gemiddelde ± SD: 32.92 ± 1.46 pg) 

� De gemiddelden zijn significant verschillend (2-zijdige t-test: p = 0.02) 

Noot: 

Wanneer we als criteria de ondergrenzen van de referentiewaarden in UZ Leuven gebruiken (ferritine man 30 

µg/L, vrouw 13 µg/L, TSAT 16%), dan verkrijgen we volgende resultaten: 

• N = 344 (M/V 139/205) 

• Referentie range 30.26 – 35.64 pg. 

• Indien opgesplitst in mannen en vrouwen (beide normaal verdeeld): 

o Mannen: 30.30 – 36.05 (gemiddelde ± SD: 33.27 ± 1.37 pg) 

o Vrouwen: 30.22 – 35.30 (gemiddelde ± SD: 32.88 ± 1.36 pg) 

o De gemiddelden zijn significant verschillend (2-zijdige t-test: p = 0.008) 

De ondergrens van de referentie range is in beide analyses gelijk. 
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