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Inleiding

Dit proefschrift gaat over transfusiegerelateerde acute longschade (transfusion–

related acute lung injury, TRALI) bij intensive care patiënten. Dit houdt kort 

gezegd in dat bij bepaalde patiënten na een bloedtransfusie er een acuut falen 

van de longfunctie kan optreden, hetgeen ernstige gevolgen met zich meebrengt, 

waaronder zelfs het overlijden van de patiënt. Hoewel TRALI één van de meest 

ernstige complicaties is na een bloedtransfusie, bestaat er op dit moment nog 

relatief weinig kennis over TRALI. 

TRALI wordt bij een gemiddelde ziekenhuispopulatie gezien als een bijwerking 

met een goede kans op herstel. De incidentie van TRALI in de algemene 

ziekenhuispopulatie wordt geschat tussen 0.08% tot 0.16% van de getransfundeerde 

patiënten. Dit lijkt anders te liggen bij patiënten die opgenomen zijn op de intensive 

care en een TRALI reactie ontwikkelen. Een recente studie bij patiënten op de 

intensive care in de Verenigde Staten vermeldt een vele malen hogere incidentie. In 

deze studie betreft de incidentie van TRALI 8% van de getransfundeerde intensive 

care patiënten, suggererend dat deze patiëntengroep een verhoogd risico heeft op 

het ontwikkelen van TRALI. Ook lijkt deze groep patiënten een verminderde kans 

op overleven te hebben; overlijdenspercentages tot 45% zijn gemeld, vergeleken 

met 5-15% overlevingskans bij de gemiddelde ziekenhuis populatie. 

De sterke associatie van bloedtransfusies met een langere ziekenhuis opname, het 

optreden van bijwerkingen met zelfs een  hogere kans op overlijden bij intensive 

care patiënten is de basis voor dit proefschrift. In dit proefschrift zal meer inzicht 

gegeven worden over de ontstaansmechanismen en de incidentie van TRALI bij 

intensive care patiënten.

Oorzaak

Men veronderstelt bij de oorzaak van TRALI een “dubbel–hit” theorie waarbij het 

onderliggend lijden van de patiënt de “eerste hit” is (bijvoorbeeld een operatie, 

sepsis, voorgaand longlijden) en de bloedtransfusie zelf de “tweede hit”. De 

“eerste hit” zorgt voor het gevoelig maken (priming) van de witte bloedcellen die 

vervolgens blijven plakken in de haarvaten van de longen. De “tweede hit” is een 

bloedtransfusie waarbij de activatie van de witte bloedcellen ontstaat. Er zijn twee 

theorieën omtrent de oorzaak van het ontstaan van de “tweede hit”:  
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(i)  antistoffen aanwezig in donorbloed zorgen voor activatie van de witte 

bloedcellen. Deze antilichamen reageren met antigenen van de patiënt; 

(ii)  biologisch actieve lipiden die tijdens opslag van de bloedproducten accumuleren 

activeren witte bloedcellen. 

In beide gevallen treedt er door de activatie van witte bloedcellen lekkage van 

eiwitten en vocht op in de longblaasjes waardoor er TRALI ontstaat. 

Antistoffen

Voornamelijk de eerste theorie, dat de activatie van witte bloedcellen wordt 

veroorzaakt door infusie van antistoffen aanwezig in donorbloed wordt 

aangehangen. Antistoffen zijn vooral aanwezig in het bloed van donoren die eerder 

zelf een transfusie hebben ontvangen of in het bloed van vrouwen die meerdere 

zwangerschappen hebben gehad. Beide type donoren zijn door aanraking van 

lichaamsvreemd bloed antistoffen gaan vormen. Deze antistoffen kunnen in de 

aanwezigheid van de bijpassende antigenen een TRALI-reactie veroorzaken in de 

patiënt die de bloedtransfusie ontvangt. 

Symptomen en Diagnostiek

De symptomen van een TRALI-reactie ontstaan tijdens of tot 6 uur na transfusie, 

waarbij kortademigheid op de voorgrond staat. Bij geïntubeerde en mechanisch 

beademde intensive care patiënten kan het stellen van de diagnose TRALI soms 

lastig zijn aangezien er meerdere oorzaken zijn waarom een intensive care patiënt 

benauwd zou kunnen worden. Hoewel deze populatie veelvuldig een “eerste hit” 

heeft en in hoge mate wordt blootgesteld aan bloedtransfusies, wordt TRALI 

maar zelden gerapporteerd. Gezien de incidentiecijfers in eerdere onderzoeken bij 

intensive care patiënten verwachten wij dan ook dat er sprake is van onderrapportage 

van TRALI.

TRALI is een klinische diagnose, waarbij er volgens de internationale definitie sprake 

moet zijn van (i) acute benauwdheid (binnen 6 uur na de transfusie), (ii) afwijkingen 

op de longfoto passend bij longschade en (iii) het ontbreken van tekenen van 

overvulling door bijvoorbeeld hartfalen. De laboratorium diagnostiek dient slechts 

ter ondersteuning van de diagnose TRALI. Bij de diagnostiek wordt ervan uitgegaan 

dat antistoffen tegen witte bloedcellen de hoofdrol spelen bij het ontstaan van 

TRALI. Bij de huidige diagnostiek wordt er dus geen onderzoek gedaan naar 

mogelijke andere factoren zoals bio-actieve lipiden. 
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De diagnostiek is gericht op het aantonen van incompatibiliteit tussen de patiënt 

en de betrokken donors. Het bloed van de TRALI-patiënt en de donor(s) wordt 

onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen gericht tegen antigenen van de 

witte bloedcellen van de ontvanger. 

Behandeling

Door het ontbreken van een adequate behandeling is het beleid in geval van 

TRALI voornamelijk ondersteunend. Belangrijk op dit moment zijn maatregelen 

ter voorkoming van TRALI. In Nederland waren tot in 2006 de enige maatregelen 

om TRALI te voorkomen het uitsluiten van bepaalde donors die betrokken waren 

bij een eerdere TRALI-casus en het verminderen van het aantal transfusies. Een 

terughoudend beleid in transfusie van rode bloedcellen blijkt goed verdragen te 

worden door intensive care patiënten en is dan ook aan te bevelen. Daarentegen 

is het effect van een terughoudend transfusie beleid van plasma en bloedplaatjes 

nooit goed uitgezocht en dus ook niet aan te bevelen. 

Ten aanzien van de plasma transfusies heeft Sanquin Bloedbank sinds 1 oktober 

2006 een nieuwe voorzorgsmaatregel ingevoerd om de veiligheid van transfusies 

van plasma te verhogen. Alleen plasma afkomstig van mannen die zelf nog nooit 

een bloedtransfusie hebben ontvangen wordt nog gebruikt voor transfusie. Uit ons 

onderzoek blijkt dat er sinds het invoeren van dit beleid minder gevallen van TRALI 

voorkomen.

Hieronder zet ik uiteen welke onderwerpen per hoofdstuk besproken worden.

Deel 1 (hoofdstuk 1) van dit proefschrift is een inleiding over TRALI en bespreekt 

in grote lijnen de opzet van het proefschrift.  

Deel 2 van dit proefschrift is gericht op pre-klinische studies van TRALI. 

In hoofdstuk 2 worden de huidige diermodellen en toekomstige onderzoeks-

richtingen van TRALI besproken. Nieuwe relevante diermodellen zijn nodig om de 

klinische situatie van TRALI na te bootsen. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we de ontwikkeling  van een muizenmodel waarbij 

we 2 manieren van beademing met elkaar vergelijken. We gebruiken daarbij een 

beschermende instelling en de standaard instelling van mechanische beademing 

waarbij de laatste instelling schade induceert in de long (ventilator induced lung 

injury (VILI)). 

We laten vervolgens in hoofdstuk 4 zien, dat de longschade veroorzaakt door 

VILI in de aanwezigheid van toegediende antistoffen de ernst en verloop van 
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TRALI doet verergeren. Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat intensive 

care patiënten, die worden beademd, mogelijk een hogere kans hebben op het 

ontwikkelen van TRALI. Aan de andere kant zou beredeneerd kunnen worden dat 

de ernst en verloop van TRALI afhankelijk zijn van de hoeveelheid antistoffen die 

toegediend wordt. 

De resultaten van onze studie in hoofdstuk 5 bevestigen ook deze tweede 

hypothese. In dit hoofdstuk laten we zien, dat er inderdaad bij een lagere 

hoeveelheid antistoffen infusie geen TRALI meer ontstaat ondanks de aanwezigheid 

van een “eerste hit”. Samenvattend geven deze twee hoofdstukken bewijs dat 

mechanische beademing zich als  “eerste hit” kan gedragen bij het ontstaan van 

TRALI. Daarnaast geven we bewijs dat ook antistof gemedieerde TRALI via een 

“twee hit” pathogenese kan verlopen. 

Hoofstuk 6 beschrijft de ontwikkeling van een “twee hit” in vivo transfusion model 

in ratten. In dit model hebben we onderzocht wat de rol is van de opslagduur van 

rode bloedcellen (RBCs) bij het ontstaan van longschade. Dit hebben we onderzocht 

in gezonde ratten en in ratten die vooraf een “eerste hit” hebben gehad door middel 

van een lipopolysacharide (LPS) injectie. De resultaten lieten zien dat oudere RBCs 

longschade veroorzaken in de aanwezigheid van een “eerste hit”. Daarnaast vonden 

we dat het wassen van oudere RBCs voor de transfusie de kans op het ontstaan van 

longschade deed voorkomen. Deze resultaten suggereren dat de bewaarvloeistof 

van de oude RBCs een rol speelt in het ontstaan van TRALI. 

In hoofdstuk 7 wordt een identiek model als in hoofdstuk 6 beschreven waarbij 

nu gekeken wordt naar de rol van oude bloedplaatjes (PLTs) transfusie in plaats van 

RBCs. Hierbij laten we zien, dat transfusie van oude PLTs in de aanwezigheid van een 

“eerste hit” long schade veroorzaakt. Ook laten we zien, dat het wassen van oudere 

PLTs voor de transfusie het ontstaan van longschade deed voorkomen. Aanvullend 

onderzoek liet zien dat in de bewaarvloeistof sprake was van stapeling van 

bio-actieve lipiden. Met in vitro onderzoek toonden we aan, dat de bewaarvloeistof 

in staat was om witte bloedcellen te activeren. Mogelijk spelen de bio-actieve 

lipiden daarom een belangrijke rol in het ontstaan van TRALI door PLTs transfusie. 

Hoofdstuk 8 bespreekt de resultaten van de analyse van bewaarvloeistof van RBCs 

en PLTs op stapeling van bio-actieve lipiden. Uit de analyse blijkt dat gedurende 

opslag van RBCs er geen sprake is van stapeling van bio-actieve lipiden, maar wel 

gedurende opslag van PLTs. Aangezien PLTs in plasma bij 22 graden Celsius worden 

bewaard en RBCs in een kunstmatig medium bij 4 graden Celsius, hebben we 

onderzocht of de verklaring ligt in het verschil in opslag medium danwel opslag 

temperatuur. Plasma in de afwezigheid van cellen, liet bij een opslagtemperatuur 

van 22 graden Celsius een stapeling van bio-actieve lipiden zien; deze stapeling was 

afwezig bij een opslagtemperatuur van 4 graden Celsius. Aangezien er een theorie 

is dat de bio-actieve lipiden een belangrijke rol kunnen spelen bij het ontstaan van 
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TRALI via het activeren van witte bloedcellen, is er aanvullend onderzoek gedaan 

naar de in vitro witte bloedcel priming capaciteit in de aan- en afwezigheid van 

deze bio-actieve lipiden. Het opslag medium waarbij de concentratie van bio-actieve 

lipiden was verminderd door een gedeelte van het plasma in het opslag medium 

te vervangen voor een kunstmatig medium liet echter een hoger witte bloedcel 

priming capaciteit zien ten opzichte van opslagmedium bestaande uit plasma welke 

een hoge concentratie bio-actieve lipiden liet zien. Deze resultaten geven bewijs dat 

de negatieve bijwerkingen van oudere bloedproducten gedeeltelijk onafhankelijk 

van de bio-actieve lipiden loopt.    

Deel 3 van dit proefschrift is gericht op klinische studies van TRALI. 

In hoofdstuk 9 wordt een overzicht gegeven hoe de kijk op TRALI van uit de kliniek 

en wetenschap is veranderd in de afgelopen 20 jaar. In het algemeen wordt TRALI 

als een zeldzame bijwerking van transfusie gezien met een goede kans op herstel. 

Onderzoeksresultaten van onze groep en andere instituten laten zien dat specifieke 

patiënten populaties zoals intensive care patiënten een hoog risico lopen op het 

ontwikkelen van TRALI. Bij deze populatie is er een relatief kleine kans op herstel na 

het ontstaan van TRALI. 

In hoofdstuk 10 and 11 wordt het hanteren van de klinische definitie van TRALI 

en acute long schade (ALI, acute benauwdheid ook door andere oorzaken dan 

transfusie) door Nederlandse artsen en betrokken disciplines in het uitvoeren van de 

diagnostiek beschreven. Het diagnosticeren van ALI en TRALI gebeurt aan de hand 

van klinische criteria die vaak een persoonlijke inschatting van de betrokken arts of 

betrokken discipline vereisen. Dit komt omdat er geen markers zijn die bijvoorbeeld 

in het bloed gemeten kunnen worden en aangeven of er sprake is het ziektebeeld. 

De onderzoeken laten zien, dat er een groot verschil bestaat tussen de betrokken 

disciplines in het diagnosticeren van ALI en TRALI. Daarnaast laten we zien, dat 

er criteria worden gebruikt die niet beschreven staan in de huidige ALI en TRALI 

consensus definities. 
Hoofdstuk 12 bespreekt de resultaten van een grote retrospectieve cohort studie 

naar de risico factoren en kans op herstel van TRALI bij intensive care patiënten. 

Gedurende de inclusie periode is de Sanquin Bloedbank begonnen met het excluderen 

van vrouwelijke donoren voor het bereiden van plasma, aangezien studies lieten zien 

dat voornamelijk vrouwelijk plasma (als gevolg van zwangerschap) een verhoogd 

risico heeft op het veroorzaken van TRALI. In het uitgevoerde onderzoek tonen we 

aan dat onderliggende aandoeningen van patiënten zoals bloedvergiftiging (sepsis) 

een risico vormen voor het optreden van TRALI. Daarnaast tonen we aan dat het 

relatieve risico voor het ontstaan van TRALI is verlaagd na exclusie van vrouwelijke 

donoren voor plasma transfusie vergeleken met een zelfde periode voor de exclusie. 
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In hoofdstuk 13  beschrijven we de resultaten van een onderzoek naar het effect van 

peri-operatieve transfusie van bloed producten op de lekkage van het longvaatbed 

gemeten met behulp van de pulmonary leakage index (PLI) in een cohort van 

hartchirurgie patiënten. De studie toont aan dat transfusie van RBCs is geassocieerd 

met een stijging van de PLI. De PLI is niet geassocieerd met de hoeveelheid 

bio-actieve lipiden en antistoffen in de getransfundeerde bloedproducten of de 

opslagduur. 

Hoofdstuk 14 laat de resultaten zien van een grote prospectieve cohort studie naar 

de incidentie, risico factoren en uitkomst van TRALI in een cohort van hartchirurgie 

patiënten. De incidentie is hoog in deze patiënten populatie vergeleken met de 

algemene ziekenhuispopulatie. Wederom blijkt dat de aanwezigheid van antistoffen 

in de bloedproducten een risicofactor is voor het ontstaan van TRALI. 

Hoofdstuk 15 beschrijft de analyse van bloedmonsters en longlavage vloeistof 

(afgenomen van patiënten als beschreven in hoofdstuk 14) op ontsteking en 

stollingmarkers. De analyse toont aan dat er in hartchirurgie patiënten voor het 

optreden van TRALI sprake is van activering van het ontstekingssysteem en van de 

witte bloedcellen in de bloedbaan. TRALI zelf wordt gekenmerkt door ontsteking, 

witte bloedcel activering en stollingactivering zowel in de bloedbaan als lokaal in 

de long. 

Hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17 beschrijven de factoren die artsen doen besluiten 

om respectievelijk een RBC transfusie en plasma of PLT transfusie te bestellen en toe 

te dienen aan patiënten. Beide hoofdstukken laten zien dat een groot deel van de 

bloedproducten wordt besteld en toegediend in de afwezigheid van een bloeding, 

hetgeen de vraag doet rijzen of dit beleid wel adequaat is. 

In hoofdstuk 18 wordt het resultaat van een gerandomiseerde trial naar het effect 

van correctie van een milde stollingsstoornis bij de intensive care patiënt voor het 

plaatsen van een tracheostoma beschreven. Het onderzoek laat zien dat rondom 

het plaatsen van een tracheostoma het corrigeren van milde stollingsstoornis niet 

nodig is en afzien daarvan niet resulteert in een toename van bloedingcomplicaties. 
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