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Door hun vermogen om zuurstof te dragen, zijn rode cellen van groot belang voor het leven 
van vissen, reptielen en zoogdieren, inclusief mensen. De klinische relevantie van rode cellen 
wordt het beste geïllustreerd door patiënten die in korte tijd veel rode cellen verliezen, zoals bij 
een ongeluk. In dit soort omstandigheden kan een transfusie van rode cellen levensreddend zijn.

Rode cellen bedoeld voor transfusie kunnen worden bewaard als rode cel concentraten. 
Standaard rode cel concentraten worden gemaakt van volbloed dat gedoneerd is door gezonde 
vrijwilligers. Nadat het bloed in de verschillende componenten gescheiden is, dus rode 
cellen, plasma en de buffy coat waar de bloedplaatjes en witte bloedcellen in zitten, wordt een 
bewaarmedium toegevoegd en worden de rode cellen bewaard in een bewaarmedium bij 4 °C. In 
een groot deel van Europa worden de rode cellen ook nog gefiltreerd om de laatste bloedplaatjes 
en witte bloedcellen te verwijderen. In Nederland wordt SAGM als standaard bewaarmedium 
gebruikt en kunnen de gefiltreerde rode cellen bij 4 °C 5 weken worden bewaard na afname van 
volbloed van de donor.

Tijdens het bewaren treden er echter veranderingen op bij de rode cellen. Dit wordt het beste 
geïllustreerd doordat direct na transfusie rode cellen direct worden geklaard uit de bloedbaan, 
hetgeen toeneemt naarmate de cellen langer worden bewaard. Het is echter onbekend wat deze 
veranderingen precies zijn en waardoor een gedeelte van de rode cellen direct na transfusie zo 
snel wordt geklaard.

Om de veranderingen die optreden bij rode cellen tijdens bewaren te verminderen, is 
voorafgaand aan dit proefschrift een nieuw bewaarmedium ontwikkeld genaamd PAGGGM. 
PAGGGM is gebaseerd op de “chloride-verschuiving”. In PAGGGM is onder meer de in 
SAGM aanwezige chloride vervangen door gluconaat, waardoor chloride vanuit de cel naar het 
bewaarmedium zal verplaatsen. Om het verschil in lading dat hierdoor optreedt op te vangen 
gaan er hydroxide ionen naar binnen waardoor de pH omhoog gaat. Een hogere pH heeft een 
stimulerend effect op de glycolyse van de rode cellen, waardoor ze betere metabole capaciteiten 
hebben.

In hoofdstuk 2 werd bekeken welke stap in de glycolyse werd gestimuleerd in de rode 
cellen bewaard in PAGGGM. Om dit te onderzoeken werden dubbele rode cel eenheden 
afgenomen door middel van aferese en vervolgens gesplitst, waarna de rode cellen in SAGM of 
in PAGGGM werden bewaard. Net zoals in de eerdere studie vonden we dat rode cellen bewaard 
in PAGGGM veel beter in staat waren om de adenosinetrifosfaat (ATP) en 2,3-difosfoglyceraat 
(2,3-DPG) concentraties te behouden. In tegenstelling tot een eerdere studie met rode cellen 
uit volbloedafnames, vonden we echter dat er geen verschil in intracellulaire pH aanwezig 
was, ondanks dat PAGGGM gebaseerd is op de chloride-verschuiving. Vervolgens werden 
verschillende metabolieten van de glycolyse bekeken, op basis waarvan geconcludeerd werd 
dat vooral het glycolytische enzym fosfofructokinase sterk in zijn activiteit werd gestimuleerd. 
Omdat er geen verschil was tussen de intracellulaire pH van rode cellen bewaard in PAGGGM 
of SAGM, is het waarschijnlijk dat de chloride-verschuiving een ander effect heeft dan het 
verhogen van de intracellulaire pH.

In hoofdstuk 3 hebben we gekeken op welke manier de glycolyse van rode cellen bewaard in 
PAGGGM wordt gestimuleerd. Dit mede omdat de verwachte verhoging van de intracellulaire 
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pH in de eerdere studie zoals beschreven in hoofdstuk 2 niet aanwezig was. Zoals eerder 
vermeld, is in PAGGGM de chloride vervangen door gluconaat. In deze studie werd daarom het 
gluconaat weer vervangen door chloride, waardoor PAGGSM met hoge pH ontstond. Ook in 
deze studie vonden wij geen verschil in intracellulaire pH, maar is de 2,3-DPG concentratie wel 
hoger in rode cellen bewaard in PAGGGM. Van eerdere studies was bekend dat chloride direct 
de binding van fosfofructokinase aan de rode cel membraan kan beïnvloeden. Omdat bekend is 
dat de activiteit van fosfofructokinase hoger is als deze aan het membraan van de rode cel bindt, 
is deze in meer detail bekeken. Wij vonden inderdaad dat er meer fosfofructokinase aan het 
membraan van rode cellen bewaard in PAGGGM was gebonden, hetgeen dus de verhoogde 2,3-
DPG concentraties kan verklaren. Dit was in lijn met de resultaten verkregen uit hoofdstuk 2.

In hoofdstuk 4 is onderzocht of het mogelijk is om rode cellen bij een meer fysiologische pH 
af te nemen en te bewaren. Normaal wordt tijdens de volbloed afnamen het bloed opgevangen 
in een zuur anti-coagulant, genaamd CPD. Het bewaarmedium, SAGM, is ook relatief zuur met 
een pH van 5,0-6,0. PAGGGM aan de andere kant is basisch met een pH van 8,2. Deze pH is 
nodig om de lage pH van CPD op te heffen. Het is echter vreemd om het bloed eerst te verzuren, 
om vervolgens de pH weer te verhogen. In deze studie hebben we de rode cellen tijdens de 
afnamen opgevangen in een anti-coagulant met een fysiologische pH van 7,4 (tri-natrium 
citraat; TNC), en bewaard in PAGGGM met een pH van 7,4. Uit het eerste gedeelte van de 
studie bleek dat rode cellen opgevangen in TNC hogere ATP en 2,3-DPG concentraties hadden 
dan rode cellen opgevangen in CPD. Dit laat dus zien dat de pH van het anti-coagulant een effect 
heeft op de uiteindelijke kwaliteit van de bewaarde rode cellen. In het tweede gedeelte van de 
studie toonden we aan dat als het bloed opgevangen werd in TNC, het inderdaad mogelijk was 
om de rode cellen te bewaren in PAGGGM met een fysiologische pH zonder kwaliteitsverlies 
ten opzichte van de combinatie met CPD en PAGGGM met pH 8,2.

Zoals hierboven staat neemt de eerste, snelle klaring van rode cellen na transfusie toe 
met toenemende bewaartijden. In hoofdstuk 5 is daarom een transfusiemodel opgezet, 
waarbij bewaarde cellen van een donor in vitro worden verdund in bloed van een ontvanger. 
Hiervoor is een nieuwe methode opgezet waardoor we donor en ontvanger rode cellen kunnen 
onderscheiden op basis van verschillen in expressie van klinisch irrelevante bloedgroep 
antigenen. Hierbij is gevonden dat nadat de bewaarde cellen verdund waren in volbloed ze meer 
veranderingen ondergaan, waaronder meer hemolyse, kalium lekkage en blaasjes afsnoeren om 
deze veranderingen te verwijderen. Deze blaasjes kunnen op hun beurt weer als basis dienen 
voor het factor VIIIa/factor IXa complex en daarmee de stollingscascade helpen. Verder laten 
we duidelijk zien dat de kalium lekkage die optreedt tijdens bewaren, de rode cellen gevoelig 
maakt voor het loslaten van deze blaasjes. Deze resultaten laten zien dat de veranderingen 
die optreden bij rode cellen tijdens bewaren pas naar voren komen na transfusie en dat tot op 
heden deze veranderingen waarschijnlijk onderschat zijn. Deze veranderingen zouden kunnen 
bijdragen aan eventuele complicaties bij ontvangers, hoewel dit in verdere studies uitgezocht zal 
moeten worden.

In hoofdstuk 6 wordt een nieuw klaringsmechanisme van rode cellen beschreven. Onder 
normale omstandigheden geeft de interactie van CD47, aanwezig op de rode cellen, met 
SIRPα aanwezig op de macrofagen, een anti-fagocytose signaal. Op oude rode cellen is de 
conformatie van CD47 echter veranderd, waardoor deze interactie wordt omgezet naar een 
pro-fagocytose signaal. Hierbij speelt het eiwit thrombospondine-1 een belangrijke rol. Zonder 
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thrombospondine-1 binding wordt ook het veranderde CD47 nog steeds herkend als anti-
fagocytose signaal. Thrombospondine-1 kan namelijk binden aan het veranderde CD47 en 
zodra thrombospondine-1 aan het veranderde CD47 bindt, worden de rode cellen opgenomen 
door de fagocyten. Deze verandering in CD47 treedt ook op bij het bewaren van rode cellen 
voor bloedtransfusie. Dit is een mogelijke verklaring voor de eerste snelle klaring van deze 
cellen na transfusie.

Conclusie
Hoewel er over de laatste decennia verbeteringen hebben plaatsgevonden in het het bewaren 

van rode cellen wordt nog steeds algemeen geaccepteerd dat een significant gedeelte van de 
getransfundeerde rode cellen zeer snel wordt geklaard. Een groot probleem hierbij is dat de 
klaringsmechanismen van rode cellen onbekend zijn, waardoor het onmogelijk is om specifieke 
methoden te ontwikkelen om dit te voorkomen. Dit is onder meer te zien aan de vrij onspecifieke 
eisen voor het bewaren van rode cellen: minder dan 0,8 % hemolyse en minstens 75  % van 
de rode cellen moet meer dan 24 uur na transfusie overleven in gezonde vrijwilligers. Het 
onderzoek beschreven in dit proefschrift geeft een beter begrip van de metabole veranderingen 
die optreden bij het bewaren van rode cellen en documenteert veranderingen in bewaarde rode 
cellen die mogelijk de snelle klaring direct na transfusie kunnen verklaren. Deze zouden ook 
kunnen bijdragen aan een negatieve effect van rode cel transfusies op de klinische uitkomst van 
patiënten. Ook zou het mogelijk zijn om, door verschillen in expressie van klinisch irrelevante 
antigenen, de daadwerkelijke klaring van bewaarde rode cellen in patiënten te evalueren in 
plaats van in gezonde vrijwilligers. Verder onderzoek op het verbeteren van de bewaarcondities 
van rode cellen zouden daarom gericht moeten zijn op het voorkomen van deze veranderingen.




