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Rode bloedcellen vervoeren zuurstof naar alle cellen van het lichaam en zijn daarom 
essentieel voor het menselijk leven. Wanneer er tijdens een trauma omvangrijk bloedverlies 
optreedt, kan er niet meer genoeg zuurstof naar de vitale organen (zoals de hersenen en 
het hart) worden getransporteerd, met een mogelijke fatale afloop. Daarnaast hebben 
sommige mensen een defect in de aanmaak van rode bloedcellen (de erytropoëse) wat 
chronische bloedarmoede kan veroorzaken. Om massaal bloedverlies na een trauma te 
compenseren of om bloedarmoede in patiënten met een defect in de erytropoëse te 
compenseren, kunnen donor rode bloedcellen worden getransfundeerd. Maar donorbloed 
kan niet simpelweg aan iedere patiënt, die een bloedtransfusie moet ondergaan, worden 
toegediend. Op het oppervlak van rode bloedcellen bevinden zich bepaalde structuren, de 
bloedgroepantigenen. Wanneer een ontvanger van een bloedtransfusie antistoffen heeft 
tegen een bloedgroepantigeen dat aanwezig is op de rode bloedcellen van de donor, zal het 
immuunsysteem van de ontvanger alle donor rode bloedcellen vernietigen, wat kan leiden 
tot een hemolytische transfusiereactie met soms een fatale afloop. Daarom is het van belang 
om compatibele rode bloedcellen te transfunderen in een geïmmuniseerde ontvanger. In 
hoofdstuk 1 worden de verschillende bloedgroepantigenen en de genetische basis van de 
bloedgroepantigenen geïntroduceerd, daarnaast wordt de klinische relevantie van antistoffen 
tegen bloedgroepantigenen beschreven. 

Op dit moment wordt de bloedgroepantigeenstatus van donoren meestal bepaald 
via serologische bepalingen, waarbij op de rode bloedcellen zelf wordt gekeken of 
een bloedgroep antigeen aan- of afwezig is. Maar serologie is niet altijd mogelijk of 
onhandig, bijvoorbeeld in mensen met autoantistoffen of wanneer een groot aantal 
bloedgroepantigenen bepaald moet worden. Het voorspellen van de aan- of afwezigheid 
van een bloedgroepantigeen, door middel van het genotyperen van de allelen die coderen 
voor het bloedgroepantigeen, kan de serologische typering vervangen. Het voorspellen 
van bloedgroepantigenen via een genotyperingstest wordt op dit moment alleen nog 
op kleine schaal uitgevoerd door bloedcentra, omdat voor de huidige bloedgroep 
genotyperingstesten geïnvesteerd moet worden in gespecialiseerde apparatuur en omdat 
ze maar een klein aantal bloedgroepantigenen kunnen voorspellen. In hoofdstuk 2 en 
hoofdstuk 3 hebben wij gevalideerd of een bloedgroepgenotyperingstest, gebaseerd op de 
Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification [MLPA] techniek, alle klinisch belangrijke 
bloedgroepantigenen, behalve de bloedgroepantigenen van het ABO bloedgroepsysteem, 
correct kan detecteren. De bloed-MLPA test kan de aan- of afwezigheid en het copy number 
van 48 bloedgroepallelen en 112 variant allelen van achttien bloedgroepsystemen bepalen. 
De bloed-MLPA omvat verreweg de grootste set van bloedgroepantigenen ten opzichte van 
de huidige bloedgroep genotyperingstesten. In hoofdstuk 2 laten wij zien dat de MLPA 
techniek in staat is om de aan- en afwezigheid en copy number van bloedgroepallelen 
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correct the detecteren. Om correct de bloedgroepantigeenstatus te voorspellen kan de 
bloed-MLPA ook een groot aantal variant allelen herkenen, vooral allelen van het complexe Rh 
bloedgroepsysteem. In hoofdstuk 3 wordt een onderdeel van de bloed-MLPA, de RH-MLPA, 
die volledig gespecialiseerd is in de detectie van RHD en RHCE allelen, gevalideerd. De RH-
MLPA kan de frequent voorkomende RHD en RHCE variant allelen correct identificeren, terwijl 
de serologische typering in de meeste gevallen alleen de aanwezigheid van een variant kon 
bepalen. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 laten we zien dat de bloed-MLPA op betrouwbare 
wijze de aan- en afwezigheid van bijna alle klinische relevante bloedgroepantigenen correct 
kan voorspellen. De voorspelling door de bloed-MLPA is minstens net zo nauwkeurig als de 
serologische bloedgroepantigeen bepaling. Omdat alleen standaard laboratoriumapparatuur 
nodig is om de bloed-MLPA uit te voeren, maakt deze test het genotyperen van bloeddonoren 
en bloedontvangers op grote schaal eindelijk meer toegankelijk. Het gebruik van deze test zal 
leiden tot een betere afstemming van bloedtransfusies, waardoor er minder immunisaties 
zullen plaatsvinden en de transfusiegeneeskunde nog veiliger wordt.

Alle Nederlandse D-negatieve [D-] zwangere vrouwen krijgen de keus om een kwantitatieve 
foetale RHD genotyperingstest uit te voeren om de D status van hun kind te bepalen en zo 
de onnodige toediening van anti-D profylaxe te voorkomen. Jaarlijks worden ~25,000 D- 
zwangere vrouwen onderzocht met behulp van deze test. Dit gaf ons de gelegenheid om 
de aanwezigheid van RHD variant allelen in een cohort van 37.764 D- zwangere vrouwen te 
onderzoeken. In hoofdstuk 4 bepalen wij dat ~0,96% van de D- zwangeren een RHD variant 
allel draagt en ~47% van deze vrouwen waren positief voor het RHD*Ψ allel. Toch werden er in 
275 D- vrouwen met een variant allel 45 verschillende RHD variant allelen ontdekt, waaronder 
veertien nieuwe allelen. Extra serologische testen bevestigden dat 55% van de vrouwen 
met een variant allel D- waren en 26% van de vrouwen had partiële D expressie, 16% van 
de vrouwen had Del expressie en 3% van de vrouwen had zwakke D expressie. Opmerkelijk 
was dat bij twee vrouwen met een Del fenotype en normale RhCE expressie, geen mutaties 
werden gevonden in alle exonen, introngrenzen of de promotorregio van het RHD gen. Wij 
veronderstellen dat in deze twee gevallen een gen, dat nodig is voor de membraanexpressie 
van het RhD eiwit gemuteerd is. 

De ontdekking van de genetische basis van het Vel bloedgroepantigeen is beschreven in 
hoofdstuk 5. Het Vel bloedgroepantigeen wordt gecodeerd door het SMIM1 gen. Het Vel-
negatieve [Vel-] fenotype wordt veroorzaakt door de homozygote aanwezigheid van een 
17 nucleotide deletie, die meest waarschijnlijk de afwezigheid van het SMIM1 eiwit op het 
membraan van de rode bloedcel veroorzaakt. Met de huidige kennis van de genetische basis 
van het Vel bloedgroepantigeen kunnen donoren onmiskenbaar als Vel- worden bepaald. In 
het verleden zijn meerdere donoren met zeer zwakke Vel expressie serologisch onjuist als 
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Vel- bepaald, wat tot een hemolytische transfusie reactie had kunnen leiden als deze rode 
bloedcellen waren getransfundeerd bij een ontvanger met anti-Vel. 
Verder denken wij dat het Vel/SMIM1 eiwit een rol speelt in het ijzermetabolisme en in de 
ontwikkeling van rode bloedcellen. Aangezien een knock-down van smim1 in zebravissen een 
lichte maar consequente daling van het aantal rode bloedcellen gaf en Vel- individuen een 
zwakke, maar niet significante, verlaging van de ijzerreserves hadden. Daarnaast is het minor 
allel van de rs1175550 variatie in intron 2 van SMIM1 gekoppeld aan significant verhoogde 
SMIM1 transcriptie niveaus en een significant verhoogde hemoglobine concentratie in rode 
bloedcellen. 
In hoofdstuk 6 laten wij zien dat het minor allel van de rs1175550 variatie ook gekoppeld is 
met significant hogere SMIM1/Vel expressie niveaus op het rode bloedcel membraan. Zwakke 
Vel expressie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de major allel van rs1175550 in 
combinatie met een SMIM1 allel met de c.64_80del, c.152T>A of c.152T>G mutatie. In ~6% 
van de gevallen kon een genetische variatie in de exonen en intronen van SMIM1 echter 

niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verzwakte expressie. In deze gevallen zijn 
genetische veranderingen buiten SMIM1 of omgevingsfactoren verantwoordelijk voor de 
verzwakte Vel expressie. 
Vanwege de variabele expressieniveaus van het Vel antigeen is het serologische screenen van 
donoren met het Vel- fenotype erg lastig. De ontwikkelde hoge-capaciteit genotyperingstest 
detecteerde twee Vel- donoren in 3.366 Kaukasische donoren. Deze test kan worden gebruikt 
om het serologische screenen van donoren met het Vel- fenotype te vervangen. 

Ook voor de Jra en Lan bloedgroepantigenen is serologisch screenen erg lastig. In hoofdstuk 
7 hebben wij een hoge-capaciteit genotyperingstest ontwikkeld en gevalideerd om donoren 
te screenen voor het Jra-negatieve [Jr(a-)] en Lan-negatieve [Lan-] fenotype. Sinds meerdere 
mutaties in ABCG2 of ABCB6, respectievelijk, het Jr(a-) en Lan- fenotype kunnen veroorzaken, 
werd eerst de genetische basis van het Jr(a-) en Lan- fenotype onderzocht in de Nederlandse 
bevolking. In de Nederlandse Jr(a-) individuen werden drie eerder beschreven nonsense 
mutaties gevonden en in de Nederlandse Lan- individuen werden twaalf mutaties in ABCB6, 
waaronder acht nieuwe mutaties gevonden. Daarnaast werd bepaald dat het Jr(a-) of Lan- 
fenotype niet veroorzaakt wordt door een gehele of gedeeltelijke deletie van, respectievelijk, 
het ABCG2 of ABCB6 gen. 
De ontwikkelde hoge capaciteit genotyperingstest detecteerde de meeste voorkomende 
mutaties die respectievelijk het Jr(a-) of Lan- fenotype veroorzaakten. In totaal werden 3.366 
Kaukasische, 621 Afrikaanse en 333 Chinese donoren gescreend. Zeventien Kaukasische 
donoren werden heterozygoot positief gevonden voor een mutatie die het Jr(a-) (n = 5) of 
Lan- (n = 12) fenotype veroorzaakt. Geen van de Afrikaanse of Chinese donoren was positief 
voor een van de mutaties, die werden gedetecteerd in onze test. Wij concluderen daarom dat 
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genotypisch screenen van donoren met het Jr(a-) of Lan- fenotype mogelijk is. Maar door het 
hoge aantal mutaties dat respectievelijk het Jr(a-) of Lan- fenotype kan veroorzaken, is de test 
niet efficiënt. 

In hoofdstuk 8 beschrijven we de functionele consequenties van een zeldzame variatie in het 
gen dat codeert voor de Kidd bloedgroep. Een duplicatie van het SLC14A1 gen dat codeert 
voor het Kidd bloedgroepsysteem werd gedetecteerd in een familie met zeldzame dominantie 
familiale azotemia. De aangedane familieleden hadden verhoogde ureumconcentraties in 
het bloed en een verminderde ureumklaring in de nieren, terwijl andere nierfuncties normaal 
waren. Het SLC14A1 gen codeert voor het UT-B ureum transporter eiwit, dat tot expressie 
komt in de nier en op rode bloedcellen In rode bloedcellen staat de UT-B transporter beter 
bekent als de Kidd bloedgroep. De duplicatie werd gevonden in combinatie met een 
significant verhoogde UT-B/Kidd expressie op de rode bloedcellen en in de nier. Opmerkelijk 
is dat muizen met een knock-out van het SLC14A1 gen precies hetzelfde fenotype vertonen 
als de aangedane familieleden met de SLC14A1 duplicatie. Het moet nog worden uitgezocht 
hoe de afwezigheid en verhoogde expressie van de UT-B ureum transporter kan resulteren in 
hetzelfde fenotype.

In hoofdstuk 9 wordt er geconcludeerd dat de voorspelling van bijna alle klinisch 
belangrijke bloedgroepantigenen (waaronder het D-antigeen) via genotypering nauwkeurig 
en betrouwbaar is. De momenteel beschikbare genotyperingstesten, zoals de bloed-
MLPA kunnen daarom de serologie vervangen. Daarnaast zal de continue verbetering 
van genotyperingstechnieken ervoor zorgen dat de bloedgroepsystemen die op dit 
moment nog niet met genotypering kunnen worden voorspeld (zoals de ABO, JR en LAN 
bloedgroepsystemen) in de toekomst wel correct kunnen worden voorspeld. Wanneer 
genetische typering van bloedgroepantigenen de gouden standaard boven serologische 
typering zal worden, kunnen rode bloed cellen van donoren beter op een patiënt afgestemd 
worden waardoor immunisaties tegen bloedgroepantigenen worden voorkomen. Als gevolg 
daarvan zullen er minder hemolytische transfusie reacties plaats vinden. 


