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Als het geen match is: cellulaire en genetische factoren in antilichaam-gemedieerde RBC klaring
Nederlandse samenvatting van het proefschrift van S.M. Meinderts
Bloedtransfusie is een levensreddende therapie en verschillende patiëntgroepen zijn afhankelijk van
deze behandeling. Helaas brengt een bloedtransfusie risico’s met zich mee. Het toedienen van niet
lichaamseigen rode bloedcellen (RBCs) kan een afweerreactie opwekken die alloimmunisatie wordt
genoemd. Hierbij worden antistoffen gevormd die gericht zijn tegen donor RBC. Dit kan tot gevaarlijke
complicaties leiden waarbij grootschalige afbraak van RBC plaatsvindt.
In dit proefschrift hebben we de rol van verschillende witte bloedcellen bij de afbraak van RBC
bestudeerd. We hebben daarbij met name onderzoek gedaan naar antistof-gemedieerde RBC afbraak.
Daarnaast hebben we de vorming van antistoffen tegen RBC bij een specifieke patiëntgroep,
sikkelcelanemie patiënten, onderzocht. Deze patiënten ontvangen vaak vanaf jonge leeftijd
bloedtransfusies en hebben een hoge kans op antistofvorming. In ons onderzoek hebben we gekeken
of we aan de hand van biologische kenmerken van deze patiënten kunnen voorspellen welke patiënten
een grote kans hebben om antistoffen tegen donor RBC te gaan ontwikkelen. Dit kan in de toekomst
helpen bij de behandeling van deze patiënten.
Een van de belangrijkste bevindingen in het proefschrift is de ontdekking dat een specifieke genetische
variatie geassocieerd is met alloimmunisatie bij sikkelcelanemie. Deze genetische variant zou in de
toekomst kunnen dienen als een prognostische marker voor alloimmunisatie. Naast genetisch
onderzoek naar alloimmunisatie bij sikkelcelanemie is de werking van de milt bestudeerd, een cruciaal
orgaan voor de afbraak van RBC. De rol van verschillende immuuncellen in de milt is daarbij
onderzocht, onze resultaten laten een verassend belangrijke rol voor neutrofielen zien bij dit proces.

