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In Nederland ontvangen jaarlijks vele mensen een bloedtransfusie. De rode bloedcellen 
(RBCs) worden toegediend om bloedarmoede, veroorzaakt door ernstig bloedverlies of een 
probleem in de bloedaanmaak, te corrigeren. De belangrijkste functie van de RBCs is het 
vervoeren van zuurstof vanuit de longen naar de lichaamsweefsels. De RBCs hebben in de 
circulatie een levensduur van 120 dagen. RBCs die in de koelkast bewaard worden hebben 
echter een aanzienlijke kortere levensduur. Afhankelijk van de bewaarvloeistof worden 
RBCs in de bloedbank momenteel 5 á 6 weken bij 2-6°C bewaard. Bij deze temperaturen 
worden de biochemische processen in de RBC verlaagd maar niet volledig onderdrukt. 
Hierdoor treden er tijdens het bewaren veranderingen op in de eigenschappen van de RBCs, 
die de functionaliteit na infusie zouden kunnen beïnvloeden. Er zijn diverse studies 
gepubliceerd die veronderstellen dat de infusie van oudere RBCs de gezondheidstoestand 
van de patiënt negatief kunnen beïnvloeden. Echter, de meeste van deze studies zijn 
retrospectief van aard en kunnen dus dan ook geen causaal verband leggen tussen de 
bewaarduur van RBCs en de uitkomst van de patiënt op het toegediende bloed. Het is dus 
van essentieel belang dat er meer inzicht in de kwaliteit van de RBCs gedurende het 
bewaren bij 2-6°C verkregen wordt. De reologie van de RBCs speelt hierbij een belangrijke 
rol, met name omdat veranderingen in de reologische eigenschappen van de RBCs 
(verhoogde aggregatie, lagere deformabiliteit en een toegenomen binding aan 
endotheelcellen) de bloedtoevoer en dus de oxygenatie in de microcirculatie kunnen 
belemmeren of zelfs kunnen blokkeren.  
In hoofdstuk 1 wordt een literatuuroverzicht gegeven over de preservatie van RBCs en de 
cellulaire veranderingen die hierbij optreden. De reologie van de RBC staat hierin centraal, 
en dan in het bijzonder de aggregatie en deformabiliteit van RBCs, aangezien deze 
eigenschappen met behulp van de laser-assisted optical red blood cell analyzer (LORCA) 
gemeten kunnen worden. Het doel van dit proefschrift was om RBCs te onderzoeken vanuit 
een reologisch perspectief om zo meer inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van 
gepreserveerde RBCs. Daarnaast werd het gebruik van ingevroren RBCs voor transfusie 
doeleinden onderzocht. Het eerste gedeelte van dit proefschrift legt zowel de nadruk op de 
aggregatie van RBCs onder fysiologische en pathologische omstandigheden als wel op de 
reologie van RBCs die bij 2-6°C bewaard worden. 
Aggregatie van RBC (ook wel Rouleaux vorming genoemd) vindt plaats in gebieden waar 
de stroomsnelheid van het bloed laag of gestagneerd is. Naarmate de stroomsnelheid van 
het bloed weer toeneemt zullen, onder fysiologische omstandigheden, de RBC aggregaten 
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uiteenvallen. Echter, onder sommige pathologische omstandigheden kunnen er grotere en 
sterkere aggregaten gevormd worden die niet zo gemakkelijk uiteenvallen en zo de zuurstof 
afgifte in de microcirculatie zouden kunnen bemoeilijken. Tot op heden is er nog veel 
onduidelijkheid over de fysiologische functie en het mechanisme dat ten grondslag ligt aan 
RBC aggregatie. Het vervangen van plasma-eiwitten door standaard polymeer oplossingen 
om de aggregatie van RBCs te induceren zal meer inzicht verschaffen in dit fenomeen. In 
hoofdstuk 2 wordt het gebruik van 200-kDa HES polymeren in RBC aggregatie studies 
onderzocht. Hierbij werd de electroforetische mobiliteit van RBCs gemeten om meer 
inzicht te verschaffen in het onderliggende aggregatie proces. De electroforetische 
mobiliteit van RBCs in een 200-kDa HES oplossing bleek minder negatief te zijn dan aan 
de hand van de toegenomen viscositeit verwacht zou worden. Dit impliceert dat 200-kDa 
HES polymeren de aggregatie van RBCs induceren via een absorptie mechanisme. Deze 
uitkomst sluit aan bij bevindingen van anderen die aantoonden dat de mate van RBC 
aggregatie afhankelijk is van het molecuul gewicht van HES polymeren. Ook werd de 
LORCA ingezet om aggregatie verschillen tussen RBCs van gezonde en zieke mensen op te 
sporen. We toonden aan dat naast de standaard 500-kDa dextran polymeren ook de 200-
kDa HES polymeren in staat waren om aggregatie verschillen tussen RBCs van gezonde en 
type-1 diabetes mellitus patiënten (T1DM) te onderscheiden. Kort samengevat kan gesteld 
worden dat 200-kDa HES polymeren nuttig zijn om als pro-aggreganten in reologische 
studies gebruikt te worden. 
Een verhoogde aggregatie van RBCs wordt aangetroffen in diverse chronische 
aandoeningen, waaronder T1DM. Echter, RBC aggregatie zou ook een belangrijke rol 
kunnen spelen in acute situaties, zoals bij trauma patiënten met ernstig bloedverlies. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de potentiële rol van RBC aggregatie na infusie van bloed 
componenten in hevig bloedende trauma patiënten. Onder fysiologische omstandigheden 
vind de aggregatie van RBCs plaats in de aanwezigheid van plasma-eiwitten. Deze RBC 
aggregaten worden voornamelijk gevormd in het midden van het bloedvat waardoor 
leukocyten en mogelijk bloed plaatjes naar de wand van het bloedvat gedreven worden. Dit 
proces is essentieel aangezien leukocyten en bloedplaatjes in nauw contact dienen te komen 
met het endotheel om effectief te kunnen zijn bij het bestrijden van een infectie en het 
bevorderen van de bloedstolling. Momenteel wordt voor trauma patiënten met ernstig 
bloedverlies de infusie van RBC, bloedplaatjes en ingevroren plasma in een 1:1:1 
verhouding aanbevolen. Infusie van ingevroren plasma (en dus van fibrinogeen) zou de 



Samenvatting 

 
 

 
136 

aggregatie van RBCs kunnen promoten. Zoals gezegd kan RBC aggregatie een belangrijke 
rol spelen in het ondersteunen van de hemostase omdat leukocyten en mogelijk 
bloedplaatjes zo makkelijker in de nabijheid van het beschadigde endotheel terecht komen. 
Echter, een verhoogde aggregatie kan ook nadelig zijn in bepaalde trauma patiënten 
waarvan de RBC reologie al verstoord is. De LORCA zou uitkomst kunnen bieden om te 
bepalen of in deze trauma patiënten de infusie van bloedcomponenten in een 1:1:1 
verhouding invloed heeft op het aggregatie proces van RBCs.  
De reologische eigenschappen van RBCs zijn belangrijke kwaliteitsvariabelen in de 
transfusiegeneeskunde. Meer inzicht in de reologische veranderingen tijdens RBC 
preservatie zou de transfusie uitkomst kunnen beïnvloeden. Er zijn diverse studies die 
aantonen dat de reologische eigenschappen van RBCs die bij 2-6°C bewaard worden, al na 
enkele weken verslechterd zijn. Echter, de meeste van deze studies zijn verouderd omdat er 
RBCs getest werden die niet gefilterd waren van hun leukocyten. In hoofdstuk 4 worden 
daarom de reologische eigenschappen en diverse hematologische variabelen van 
leukogefiltreerde RBCs onderzocht die gedurende 7 weken bij 2-6°C bewaard worden. We 
toonden aan dat de bewaarde RBCs geen verhoogde aggregatie vertoonden. Wel namen we 
een afname waar in de RBC deformabiliteit gedurende het bewaren. Deze afname in RBC 
deformabiliteit viel echter binnen de fysiologische waarden en werd alleen onder hoge 
shear stress condities waargenomen. Het ATP gehalte van de RBC nam wel aanzienlijk af 
tijdens het bewaren. De MCV, pH en MCHC daarentegen veranderde minder gedurende 7 
weken. Kort samengevat kan gesteld worden dat er tijdens het bewaren bij 2-6°C 
veranderingen optreden in de eigenschappen van de RBCs. Deze veranderingen hebben 
echter geen nadelige uitwerkingen op het vermogen van de RBC om te kunnen aggregeren 
en vervormen. Aan de hand van deze en recente bevindingen van anderen kunnen we 
concluderen dat de reologische eigenschappen van RBCs goed behouden blijven bij 2-6°C. 
Een manier om de veranderingen die tijdens het koud bewaren optreden tegen te gaan is om 
de bewaartemperatuur zodanig te verlagen dat de biochemische processen in de RBC 
volledig onderdrukt worden. Cryopreservatie is een methode om RBCs langdurig te kunnen 
preserveren. In het tweede gedeelte van dit proefschrift wordt daarom de nadruk gelegd op 
ingevroren RBCs. Hierbij wordt in hoofdstuk 5 de cryopreservatie van RBCs en het 
gebruik ervan in de transfusiegeneeskunde besproken. Ondanks het feit dat ingevroren 
RBCs decennia lang bewaard kunnen worden en zo de beschikbaarheid van RBCs 
aanzienlijk kunnen vergroten, is het gebruik van dit bloedproduct in de transfusie-
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geneeskunde beperkt. Dit komt voornamelijk door de hogere kostprijs, de langere 
verwerkingstijd en de lagere opbrengst die aan het invriezen van RBCs verbonden zijn. 
Ook de beperkte kennis omtrent de kwaliteit van ingevroren RBC heeft het gebruik van dit 
bloedproduct in de kliniek beperkt. Momenteel worden RBCs voornamelijk ingevroren 
voor militaire doeleinden en om zeldzame bloedgroepen langdurig te bewaren. De laatste 
jaren is er echter steeds meer onderzoek verricht naar de kwaliteit van ingevroren RBCs. De 
reologische eigenschappen van ingevroren RBCs waren echter nog nauwelijks onderzocht.  
In hoofdstuk 6 worden daarom de reologische eigenschappen en hematologische 
variabelen van ingevroren RBCs onderzocht. We toonden aan dat de aggregatie van 
ingevroren RBCs lager was dan die van verse en in de koeling (2-6°C) bewaarde RBCs. De 
deformabiliteit van ingevroren RBCs daarentegen was hoger dan die van verse RBCs maar 
vergelijkbaar met de deformabiliteit van RBCs die 21 of 35 dagen in de koeling bewaard 
werden. De osmotische flexibiliteit, hemolyse, MCV en MCHC van ingevroren RBCs was 
veranderd vergeleken met verse en in de koeling bewaarde RBCs. Het ATP gehalte van 
ingevroren en verse RBCs was echter vergelijkbaar. We concludeerden dat ondanks dat 
ingevroren RBCs fragieler waren dan verse en in de koeling bewaarde RBCs, dit geen 
nadelige uitwerking had op de aggregatie, deformabiliteit en het ATP gehalte van 
ingevroren RBCs. 
Meer kennis omtrent de kwaliteit van ingevroren RBC zou het gebruik in de kliniek kunnen 
bevorderen. Ook het gebruik van nieuwe vriestechnieken zou hierbij een rol kunnen spelen. 
In dit opzicht werd in hoofdstuk 7 het gebruik van een nieuwe Bio-vriezer (Supachill) 
getest om RBCs in te vriezen. Humane en ratten RBCs werden met verschillende glycerol 
concentraties in de Bio-vriezer bij -25°C ingevroren of in combinatie met een mechanische 
vriezer bij -80°C opgeslagen. Van de humane RBCs werden de deformabiliteit en diverse 
hematologische variabelen getest. De ratten RBCs werden gebruikt om de overlevingsduur 
van ingevroren RBCs na infusie te bepalen. We toonden aan dat RBCs die in de Bio-vriezer 
ingevroren en bewaard waren, ofwel een lagere deformabiliteit, dan wel een verminderde 
overleving 48 uur na infusie vertoonden. Het gebruik van de Bio-vriezer in combinatie met 
een standaard -80°C vriezer, maakt het mogelijk om RBCs met slechts 20% glycerol in te 
vriezen terwijl de RBC integriteit, deformabiliteit en de overlevingsduur tot en met 48 uur 
na infusie behouden werd. Het gebruik van een glycerol concentratie van slechts 20% kan 
voordelig zijn bij het invriezen van RBCs omdat dit de osmotische stress en dus de 
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hemolyse van de vriesprocedure zou kunnen verminderen. We veronderstellen dat de Bio-
vriezer een belangrijke rol zou kunnen gaan spelen in de preservatie van RBCs.  
De belangrijkste bevinding van dit proefschrift worden in een breder perspectief besproken 
in hoofdstuk 8. 
 




