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Invloed van zwangerschap 
bij bloedtransfusies

Onderzoek

Dion Richardson

De overlevingskans van mannelijke patiënten 
die bloed ontvangen van vrouwelijke bloed-
donors lijkt samen te hangen met een door-
gemaakte zwangerschap bij deze vrouwen. 
Onderzoek onder 31.000 patiënten in Neder-
land toont een negatief verband tussen trans-
fusie met bloed van een vrouwelijke donor, 
die zwanger is geweest, en de overlevings-
kans van een mannelijke patiënt. Onderzoekers 
van het Jon J. van Rood Centrum voor Klinisch 
Transfusieonderzoek, een samenwerking tussen 
Sanquin en het Leids Universitair Medisch 
Centrum, publiceerden deze resultaten in het 
wetenschappelijke tijdschrift JAMA.

Ongeveer zes jaar geleden constateerde 
de groep van Rutger Middelburg al dat de 
overlevingskans van jonge mannelijke trans-
fusieontvangers kleiner was wanneer deze 
bloed van vrouwen ontvingen. De groep van 
Middelburg is vervolgens een nieuwe studie 
gestart. Voor deze studie waren twee aspecten 
van belang: (1) het includeren van een grotere 
groep patiënten, (2) de invloed van een 
zwangerschap in het verleden bij bloeddonors, 
omdat complicaties bij transfusies vaak 
geassocieerd worden met een geschiedenis 
van zwangerschap bij de donor.

Immunologische reactie
Middelburg en collega’s vonden dat manne-
lijke patiënten onder de 50 jaar een lagere 
overlevingskans hadden wanneer ze rode 
bloedcellen van vrouwen ontvingen die ooit 
zwanger zijn geweest. Middelburg vertelt 
“Deze bevindingen zijn een doorbraak in het 
veld. We weten nu heel specifiek naar welke 
groepen patiënten en donors we moeten 
kijken. De verbinding met zwangerschap en 
de lange periode dat het risico verhoogt blijft 
impliceert een immunologische reactie.”
Het zou kunnen dat in het bloed van de ooit-
zwangere vrouwen toch nog afweercellen voor-
komen die zij aanmaakten tegen de mannelijke 
eiwitten die de foetus met zich meebracht. 
“Omdat we niet weten waar de patiënten 
aan zijn overleden kunnen we hier helaas 
nog weinig over zeggen” vertelt Middelburg.

Antistoffen in plasma
Dat bloed van vrouwen die ooit zwanger 

zijn geweest gevaarlijker kan zijn voor 
transfusie-ontvangers is al bekend. Onder-
zoek heeft aangetoond dat antistoffen, in 
het plasma van vrouwelijke donors, direct 
na de transfusie tot acute longbeschadiging 
kunnen leiden. René van Lier, vice-voorzitter 
van de Raad van Bestuur bij Sanquin, zegt 
hierover “Ondanks de overeenkomsten geeft 
dit mechanisme waarschijnlijk geen verklaring 
voor resultaten bij transfusies met rode 
bloedcellen. Het effect op de overlevingskans 
wordt pas significant na een aantal jaar, en 
antistoffen komen vooral voor in plasma, 
en niet in rode-celconcentraten. Plasma van 
vrouwen wordt daarom juist gebruikt voor de 
productie van geneesmiddelen.”

Meer mannelijke donors
Onduidelijkheden over het mechanisme, en 
de doodsoorzaak bij jonge mannen, zijn de 
voornaamste redenen dat aanpassingen in 
het beleid van de bloedbank nog niet ge-
wenst zijn. Van Lier: “Bevestiging van deze re-
sultaten in andere landen zal ook van belang 
zijn. Door samen te werken hopen we snel 
meer duidelijkheid te krijgen.” Hierbij speelt 
mee dat er rekening gehouden moet worden 
met het in stand houden van de bloedvoor-
raad “Als over enkele jaren blijkt dat er een 
additioneel risico is moeten we afwegen of het 
haalbaar is om wijzigingen door te voeren. Er 
is nu al meer behoefte aan mannelijke bloed-
donors omdat ze vaker kunnen geven.”

Kritische blik
Een kritische blik op het gebruik van bloed-
producten is essentieel. Van Lier vertelt “Er 
zijn door de jaren al grote stappen gezet om 
de match tussen bloeddonor en patiënt te 
verbeteren. Omdat al veel verbeteringen zijn 
doorgevoerd wordt het moeilijker nieuwe 
parameters te identificeren die de uitkomst 
van een transfusie beïnvloeden.” Middelburg 
sluit af “Onafhankelijk van de bloedvoorzie-
ning laat dit onderzoek zien hoe belangrijk 
het is om ook achteraf naar het gebruik van 
geneesmiddelen te kijken. Dit kan belangrijke 
consequenties hebben voor de behandeling 
van patiënten.”
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