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Tre eksempler på fremtidigt fokus for forskning i bloddonorstudiet
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1. Bloddonorstudiet bruges som en rask kontrol gruppe i samarbejder med andre 
forskere og forskergrupper i ind- og udland – fordi bloddonorer er meget raske ☺

2. Bloddonorstudiet bidrager med viden om hvordan biomarkører i blodet hos raske 
påvirkes af normale faktorer (køn, alder, rygning, overvægt mv.) – afgørende viden for 
udvikling af personlig medicin/tilpasset behandling, der ofte baseres på biomarkører

3. Bloddonorstudiet øger vores viden om betydningen af gener og gen-scores for 
udvikling af (el. modstandskraft overfor) sygdom ved at bloddonorer med/uden 
særlige gener el. gen-scores kontaktes og inviteres til nærmere undersøgelse i 
forskningsprojekter
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I samarbejder med udenlandske forskere og grupper bruges 
bloddonorstudiet ofte som raske kontroller
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• I bloddonorstudiet er ~150,000 bloddonorer blevet undersøgt med gen-chip analyse

• Gen-chip analysen kan identificere millioner forskellige gener – der alene eller sammen 
med andre gener (gen-scores) – har betydning for sundhed og sygdom

• De danske læger og forskere der analyserer data fra bloddonorstudiet samarbejder 
ofte med udenlandske forskere og forskergrupper som har lignende gen-chip data på 
hundrede tusinder at individer – både raske og syge – for at få mere styrke bag 
studierne (meta-analyse)
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Bloddonorstudiet bidrager med viden om hvordan faktorer som køn, 
alder, rygning, overvægt mv. påvirker biomarkører hos raske
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• Der forskes i at gøre diagnoser og risikovurdering af raske og syge – høj/lav risiko for at 
bliver syge, få aggressivt/mildt sygdomsforløb, gavn/bivirkninger af behandling mv. –
mere præcis

• Til dette bruges ofte biomarkører målt i blodet 

• Brugen af biomarkører til diagnostik og risikovurdering kræver stor viden om hvordan 
biomarkører påvirkes af normale faktorer som køn, alder, rygning, overvægt mv.
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Nærmere undersøgelse af raske med/uden særlige gener el. gen-
scores giver uvurderlig viden om sundhed og sygdom
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• Fordi så mange raske bloddonorer er undersøgt med gen-chip analyse i 
bloddonorstudiet og fordi vi må genkontakte jer – har vi en unik mulighed for at få 
vigtig viden om gener og andre faktorers betydning for udvikling af (el. modstandskraft 
overfor) sygdom

• Raske bloddonorer med/uden særlige gener eller høje/lave gen-scores kontaktes og 
inviteres ind til nærmere undersøgelse i specifikke forskningsprojekter fx cykeltest, 
sukker-belastningstest, wearable, scanninger, blodprøver mv.

• Ex: Bloddonorer med høj/lav BMI samt høj/lav gen-score for at udvikle overvægt

• Det drejer sig typisk om få bloddonorer (20-100) – så kun meget få vil blive kontaktet!

• Det er helt frivilligt om man vil deltage ☺
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Tre eksempler på hvordan bloddonorstudiet bidrager til at øge vores 
viden om sundhed og sygdom nu og i fremtiden – tak for jeres bidrag!
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• … og tak for opmærksomheden ☺

sisse.rye.ostrowski@regionh.dk

mailto:sisse.rye.ostrowski@regionh.dk
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