ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD NR. 8700
De klinische doeltreffendheid van pathogeenreductie met het oog op
implementatie voor bloedplaatjesconcentraten
1 juni 2011

1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING
Op 5 november 2010 heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een adviesaanvraag ontvangen
van Mevrouw de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1 over de beoordeling van een
klinisch protocol met betrekking tot de pathogeenreductie van bloedplaatjesconcentraten. Dit
verzoek werd op 6 januari 2011 2 omgezet naar een beoordeling van de klinische doeltreffendheid
van fotochemische methoden, gelet op de systematische implementatie van deze technologie op
bloedplaatjesconcentraten.
In het Koninklijk Besluit van 28 juni 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996
betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en
bloedderivaten van menselijke oorsprong, art. 8 en 10, werd de pathogeenreductie van
bloedplaatjesconcentraten verplicht. Het bekomen bloedplaatjesconcentraat moet volgens een
gevalideerde methode aan een pathogeenreductie onderworpen worden en dit uiterlijk vanaf 1
juli 2011, ingevolge een wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2010.
Het is nuttig om er eerst en vooral aan te herinneren dat de term “technologie voor
pathogeenreductie” (PRT: pathogen reduction technology) niet noodzakelijk een volledige
inactivatie, maar wel een reductie tot gevolg heeft. Het is dus deze term die in de onderstaande
argumentatie gebruikt wordt.
In een eerder advies had de Hoge Gezondheidsraad (HGR, 2008) gesteld dat het invoeren van
een technologie van pathogeenreductie een efficiënte techniek was ter vermindering van
transfusiegebonden infectierisico’s, in het bijzonder aangaande bacteriële infecties te wijten aan
de bewaaromstandigheden van de bloedplaatjesconcentraten. Deze technieken kunnen echter
sommige functies van de bloedplaatjes wijzigen. De klinische werkzaamheid van elke
pathogeenreductiemethode moet dan ook gevalideerd worden. De HGR heeft bovendien hun
toepassing aanbevolen (HGR, 2008) samen met een aandachtig toezicht op lange termijn via
hemovigilantie.
Het gebruik van pathogeengereduceerde bloedplaatjes heeft het mogelijk gemaakt de bacteriële
opsporing niet in te voeren en de bestraling alsook de serologie van het cytomegalovirus (CMV)
stop te zetten voor bloedplaatjesconcentraten bekomen door aferese of door het samenvoegen
van buffy coats (Cazenave, 2007). De huidige gepubliceerde gegevens suggereren dat het
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opsporen van bacteriën via de beschikbare methoden een vals gevoel van veiligheid kan
scheppen (HGR, 2008; HGR, 2011b). Behandeling met ioniserende stralen beschadigt
bloedplaatjes (Mohr et al., 2009) en heeft een kortstondig impact op hun
transfusiedoeltreffendheid (Slichter et al., 2005).
Het verzoek van de nieuwe adviesaanvraag ter zake is
-

enerzijds de meest recente informatie te onderzoeken en zo nodig eerdere adviezen in
verband met de klinische doeltreffendheid van pathogeenreductie te actualiseren;
anderzijds een advies uit te brengen over de wenselijkheid om het koninklijk besluit van
juli 2011 toe te passen of om het voornoemd besluit voor een te bepalen duur uit te
stellen.

Om op de vraag te kunnen antwoorden, werd de adviesaanvraag aan de werkgroep “Bloed en
bloedderivaten” toegewezen, bestaande uit deskundigen inzake bloedtransfusie.

2. ADVIES
Gelet op de resultaten van de momenteel beschikbare klinische studies is de HGR van oordeel
dat de verplichte implementatie van deze technologie niet moet worden uitgesteld op voorwaarde
dat de hemovigilantieverslagen grondig kunnen bestudeerd worden na de implementatie en op
voorwaarde dat eerdere adviezen van de HGR worden opgevolgd (bewaartijd van
pathogeengereduceerde bloedplaatjes maximum 5 dagen en dosis bloedplaatjes minimum
3.1011). De voordelen van de technologie van pathogeenreductie van bloedplaatjes wegen in de
visie van de HGR op tegen de mogelijke nadelen ervan. Een recente meta-analyse toont aan dat
de nadelen van twee klinisch geteste pathogeenreductiemethodes (MIRASOL en INTERCEPT)
niet verschillend zijn. De HGR is van mening dat, als gevolg van de verschillen in de
patiëntenpopulaties, de methodologie en de eindpunten, de studies met de twee
pathogeenreductiemethodes niet volledig vergelijkbaar zijn. De HGR realiseert zich ook dat de
klinische ervaring met de INTERCEPT-technologie uitgebreider is dan met de MIRASOLtechnologie. De HGR stelt daarom voor de keuze voor één van de twee methodes over te laten
aan de transfusiecentra, de bevindingen van de hemovigilantie zorgvuldig op te volgen en het
advies aan te passen indien er nieuwe wetenschappelijke gegevens worden gepubliceerd.

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE
Gebruikte afkortingen: ARDS = acute respiratory distress syndrome; ALI = acute lung injury; CMV
= cytomegalovirus; CTCAE = common terminology criteria for adverse events; DNA =
desoxyribonucleic acid; CCI = corrected count increment; PRT = pathogen reduction technology;
RNA = ribonucleic acid; TRALI = transfusion related acute lung injury; UVA = ultraviolet A light;
UVB = ultraviolet B light; UVC = ultraviolet C light.

3.1 Methodologie
Het advies volgt op eerdere beoordelingen door de HGR van de technieken voor
pathogeenreductie voor bloedplaatjesconcentraten. Deze beoordelingen hebben betrekking op
het vermogen van deze technieken om een algemene reductie te bereiken ten opzichte van
reeds geïmplementeerde maatregelen ter beveiliging van bloedplaatjesconcentraten en wegen
deze af tegen de therapeutische werkzaamheid en veiligheid van twee fotochemische
technieken. Ter actualisatie werd naar aanvullende klinische gegevens in de literatuur gezocht
(stand eind april 2011). De referenties uit deze dossiers werden op de online-pagina's van de
tijdschriften gecontroleerd voor citaties en via de databank PubMed voor verwante artikels.
Bijkomende publicaties, inclusief een meta-analyse, artikels ter perse en gegevens voorgelegd
voor publicatie werden opgezocht.
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Het advies berust op het oordeel van de deskundigen.

3.2 Uitwerking
In België is het Koninklijk Besluit van 1 februari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4
april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en
bloedderivaten
van
menselijke
oorsprong
van
toepassing.
In
verband
met
bloedplaatjesconcentraten stelt het in zijn artikel 9, 2°): “Ze kunnen gedurende zeven dagen
bewaard worden indien de bewaring gepaard gaat met de detectie of reductie van bacteriële
besmetting”.
De pathogeenreductiemethoden worden gewoonlijk beschouwd als methoden die een aantal
voordelen voor de optimale beveiliging van bloedbestanddelen inhouden (Klein et al., 2007;
Murphy et al., 2008; Solheim, 2008; Solheim et al., 2008; Webert et al., 2008). Daarom heeft de
HGR het voordeel van deze methoden voor bloedplaatjesconcentraten bestudeerd. Hij heeft zich
eerst gebogen over de vraag of die technologie op alle bloedplaatjesconcentraten kan worden
toegepast of tot bepaalde indicaties beperkt moet worden (HGR, 2008). Hij beval hun
“veralgemeende toepassing op bloedplaatjesconcentraten aan, samen met een aandachtig lange
termijn toezicht via hemovigilantie” en preciseerde dat “de voor pathogeenreductie te gebruiken
methodes hun veiligheid en therapeutische werkzaamheid moeten bewezen hebben”. De HGR
heeft bovendien de verschillende methodes geïnventariseerd die de transfusieveiligheid ten
opzichte van de bacteriële besmetting van bloedplaatjesconcentraten (HGR, 2011b) verhogen.
In verband met de behandeling van bloedplaatjesconcentraten door middel van
pathogeenreductietechnieken moet er worden opgemerkt dat deze pathogeenreductiemethoden
onder de Europese en nationale wetgeving betreffende medische hulpmiddelen vallen.
Momenteel genieten er drie technieken van een conformiteitmarkering waardoor het vrije verkeer
in de Europese lidstaten toegelaten is. Het betreft twee fotochemische technieken, de een op
basis van een combinatie van psoraleen/UVA (INTERCEPT, Irsch et al., 2011), de ander op
basis van riboflavine/UV (MIRASOL, Marschner et al., 2011), en een techniek die enkel van een
behandeling met ultraviolet licht UVC gebruik maakt (THERAFLEX UV, Seltsam et al., 2011).
Voor deze laatste is er tot op dit ogenblik geen fase III klinische studie gepubliceerd.
De uitdaging waar alle PRT-methodes voor staan, is het behoud van de biologische functie van
de behandelde bloedcellen wanneer adequate niveaus van pathogeenreductie worden bereikt
(van der Meer et al., 2010). Bij ons weten werd hun direct effect op het RNA van bloedplaatjes
niet gerapporteerd; het belang van de eiwitsynthese voor een adequate werking van de
bloedplaatjes werd inderdaad pas onlangs herontdekt (Schubert & Devine, 2010; Garraud et al.,
2011). Er werd wel aangetoond dat fotochemische methoden het mitochondriaal DNA van
bloedplaatjes kunnen aantasten en tot op een bepaalde graad kunnen wijzigen (Bruchmüller et
al., 2005; Bruchmüller et al., 2005b; Janetzko et al., 2007). Verschillende prominente wijzigingen
van het metabolisme werden ook door Picker et al. (2009) en Sandgren et al. (2010) aangetoond
voor tot meer dan 7 dagen bewaarde bloedplaatjes. Anderzijds hebben Gelderman et al. (2011)
zeer onlangs een schadelijk effect vastgesteld van de blootstelling van bloedplaatjes aan UVBstralen met optreden van acuut post-transfusioneel longletsel in een muismodel.
De eventuele impact van deze beschadigingen op de klinische doeltreffendheid van de transfusie
van met fotochemische methoden behandelde bloedplaatjes werd door meerdere klinische
studies onderzocht. De huidige methoden van pathogeenreductie voor bloedplaatjesconcentraten
kunnen immers gepaard gaan met ongewenste effecten zoals een verkorting van de levensduur
van de bloedplaatjes in de bloedsomloop of een alteratie van hun functionele capaciteit (Solheim
& Seghatchian, 2008), alsook met toxiciteit voor de cellen of de ontvangers op korte tot
middellange termijn (Seghatchian & de Sousa, 2006). Het gebruik van nieuwe hulpmiddelen vergt
eveneens een toezicht op hun biocompatibiliteit (Seghatchian, 2008).
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3.2.1.
Klinische
studies
van
met
fotochemische
technieken
behandelde
bloedplaatjesconcentraten bij volwassenen met therapiegeïnduceerde trombopenie
Een eerste Europese studie bij 52 trombopenie patiënten getransfundeerd met INTERCEPT
behandelde bloedplaatjesconcentraten van multipele donoren, heeft lagere corrected count
increments (CCI) na 1 of 24 uur aangetoond in vergelijking met bloedplaatjes bewaard in plasma
of in een additieve oplossing (van Rhenen et al., 2000). Gedurende deze studie met tot 5 dagen
bewaarde en niet met gammastralen (25 Gy) bestraalde bloedplaatjesconcentraten waren de
preventie van bloedingen en het aantal onmiddellijke transfusiereacties vergelijkbaar. Bij een
gelijke totale hoeveelheid van getransfundeerde plaatjes (van Rhenen et al., 2003) werden geen
significante verschillen op het niveau van de CCI’s aangetoond. Het aantal transfusies in de
patiëntengroep die met INTERCEPT behandelde bloedplaatjes toegediend kregen, vertoonde
een toename van ongeveer 35 % ten opzichte van de controlegroep. De patiënten werden in
deze studie vanaf een drempel van 20.000 bloedplaatjes per µL getransfundeerd. Er moet wel
worden opgemerkt dat twee verschillende bewaarvloeistoffen in de controlegroep werden
gehanteerd wat de waarde van de vergelijkingen beïnvloedt.
Volgens een grote Amerikaanse studie bij 318 trombopeniepatiënten was de CCI een uur na de
transfusie significant lager, en was het aantal transfusies in de groep die een transfusie met
INTERCEPT behandelde bloedplaatjes kreeg 33 % hoger dan in de controlegroep (McCullough
et al., 2004). Het interval tussen twee transfusies moest verkort worden in de groep die met
INTERCEPT behandelde bloedplaatjes getransfundeerd kreeg. Verder werd ook een hoger
aantal van patiënten refractair aan de toediening van bloedplaatjes bevonden evenals een
verhoogd gebruik van erytrocytenconcentraten. Snyder et al. (2005) verstrekken omstandige
gegevens over de bloedingepisodes gegroepeerd volgens CTCAE-rangschikking: de meeste
bloedingen waren van graad 1 en niet significant verschillend tussen patiënten- en controlegroep,
daarentegen vertoont het aantal bloedingen van minstens graad 2 wel een significant verschil
met de controlegroep (43 % versus 35 %). Een onderzoek van subgroepen van de resultaten van
deze gerandomiseerde dubbelblinde studie (Murphy et al., 2006) heeft echter de totale
hoeveelheid bloedplaatjes in het concentraat als bepalend element geïdentificeerd, met een
drempelwaarde gelijk aan 3.1011 bloedplaatjes. De CCI na een uur en het interval tussen twee
transfusies bleven lager in de groep die met INTERCEPT behandelde bloedplaatjes
getransfundeerd werd, wat een bloedplaatjesalteratie tijdens het PRT-proces laat vermoeden. In
deze studie (McCullough et al., 2004) bevatten de toegediende bloedplaatjesconcentraten minder
dan 3.1011 bloedplaatjes in 20 % van de behandelde en in 12 % van de controleconcentraten.
Murphy et al. (2006) stellen een significante toename vast met betrekking tot klinisch significante
bloedingen van graad 3 of 4 tussen patiënten die dosissen ontvingen van minder dan 3.1011
bloedplaatjes vergeleken met patiënten die dosissen van 3.1011 of meer bloedplaatjes ontvingen.
Deze toename betreft eveneens graad 2- bloedingen, het gemiddeld aantal dagen met graad 2bloeding, de duur van de transfusionele ondersteuning en het aantal toedieningen van
bloedplaatjes- en erytrocytenconcentraten. Toch zijn de observaties bij patiënten die dosissen
ontvingen van minder dan 3.1011 bloedplaatjes onafhankelijk van het feit of de toegediende
bloedplaatjes al dan niet pathogeen gereduceerd waren. Bij een gelijke totale hoeveelheid van
getransfundeerde plaatjes werd geen verschil vastgesteld in het aantal transfusies van
bloedplaatjesconcentraten en erytrocytenconcentraten, de duur van de transfusionele
ondersteuning en de preventie van bloedingen, tussen de patiëntengroep die met INTERCEPT
behandelde bloedplaatjes getransfundeerd werd en de controlegroep.
McCullough et al. (2004) hebben bij de zeldzame ernstige ongewenste bijwerkingen geen ARDS
vastgesteld bij de 327 patiënten in de controlegroep doch 5 bij de 318 patiënten in de
studiegroep. Een blinde analyse van de studieresultaten betreffende het aantal longletsels (ALI
en ARDS) werd opnieuw uitgevoerd en kon de eerdere waarneming niet bevestigen. Uitvoerige
nabespreking van Corash et al. (2011) toonde dat de tijd tussen de eerste toediening van
bloedplaatjes en het inschakelen van mechanische ventilatie significant langer was voor
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patiënten die INTERCEPT-pathogeengereduceerde bloedplaatjes ontvingen tegenover patiënten
die onbehandelde bloedplaatjesconcentraten toegediend kregen.
Een eerste preliminaire studie (22 patiënten) met een geoptimaliseerd medisch hulpmiddel heeft
de lagere CCI’s bevestigd (Janetzko et al., 2005). Bij profylactische toediening van met
INTERCEPT behandelde bloedplaatjes werd echter geen verschil vastgesteld in het voorkomen
van bloedingen bij trombopenie patiënten; de patiënten werden vanaf een drempel van 20.000
bloedplaatjes per µL getransfundeerd.
Slichter et al. (2006) hebben de lagere CCI’s ook verder bevestigd bij trombopeniepatiënten die
met meer dan 6.1011 door middel van INTERCEPT behandelde bloedplaatjes getransfundeerd
werden. In deze studie met een klein aantal patiënten werd geen verschil aangetoond tussen de
twee patiëntengroepen wat betreft bloedingstijden. De patiënten werden in deze studie met zowel
behandelde als onbehandelde bloedplaatjesconcentraten getransfundeerd.
In een studie met 10 leukemiepatiënten, stelden Apelseth et al. (2010b) vast dat de dosis en
kwaliteit van met INTERCEPT behandelde bloedplaatjes belangrijk zijn voor een optimale directe
transfusierespons, maar dat de duur van de impact van de toediening hoofdzakelijk door
patiëntenvariabelen beïnvloed wordt.
Er zijn momenteel in de wetenschappelijke literatuur relatief weinig gegevens beschikbaar voor
de MIRASOL-behandeling. Een fase III klinische studie in meerdere centra over de preventie van
hemorragische manifestaties bij trombocytopenische patiënten (Navigant Biotechnologies, 2009)
is sinds december 2007 beëindigd en het eindverslag is pas beschikbaar (The Mirasol Evaluation
Study Group, 2010). Ambruso et al. (2008), De Cock et al. (2008), Goodrich et al. (2008) en
Goodrich (2009) hebben resultaten van preliminaire analysen van 44 tot 48 patiënten van deze
studie gepubliceerd. Volgens de resultaten bij uiteindelijk 56 trombopeniepatiënten (The Mirasol
Evalution Study Group, 2010) liggen de CCI na een uur en de termijn vóór de volgende transfusie
lager. Goodrich (2009) maakt een 24 % significant lager CCI een uur na de transfusie bekend. De
CCI’s 24 uur na de transfusie toonden ook een verlaging van 13 %. Het verschil kon in verband
gebracht worden met het aantal toedieningen: vanaf de derde transfusie komen de CCI-waarden
overeen met de waarden van de controlegroep. The Mirasol Evaluation Study Group (2010) toont
aan dat 71,3 % van behandelde bloedplaatjesconcentraten een CCI na 1 uur groter dan 7.500/µL
teweegbrengen in vergelijking met 84,1 % bij de controlegroep. Het interval tussen twee
transfusies moest worden verkort in de groep die met meer dan 1 t/m 8 MIRASOL behandelde
bloedplaatjesconcentraten getransfundeerd werd. The Mirasol Evaluation Study Group (2010)
detecteerde geen verschil in het gemiddelde aantal dagen tussen transfusie. Het totale aantal
transfusies in de groep die behandelde bloedplaatjes kreeg, het aantal patiënten refractair aan de
toediening van bloedplaatjes en het gebruik van erytrocytenconcentraten toonden anderzijds
geen verschil ten opzichte van de controlegroep. De profylactische toediening van behandelde
bloedplaatjes kon bloedingen voorkomen bij trombopeniepatiënten (indien risicofactor voor
bloedingen: drempel van 20.000 bloedplaatjes per µL). Er werd geen significant verschil
gevonden tussen de groep die een transfusie van met MIRASOL behandelde bloedplaatjes
toegediend kreeg en de controlegroep wat het aantal of de ernst van hemorragische episoden
(CTCAE-rangschikking) betreft noch wat betreft de ernstige transfusionele reacties. De
toegediende bloedplaatjesconcentraten bevatten meer dan 3.1011 bloedplaatjes; toch ligt de
gemiddelde dosis van 5,2.1011 bloedplaatjes duidelijk hoger dan in de andere studies.
3.2.2. Klinische studies naar de efficiëntie van behandelde bloedplaatjes die tot meer dan 5
dagen na afname opgeslagen werden
Een pilootstudie die bloedplaatjes onderzocht die via buffy coat verzameld en tot 7 dagen na
afname opgeslagen werden (Simonsen et al., 2006), leverde aanvaardbare resultaten
betreffende de klinische efficiëntie. De patiënten werden in deze studie met zowel behandelde als
onbehandelde bloedplaatjesconcentraten getransfundeerd.
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Twee preliminaire studies hebben het effect van de methode onderzocht op bloedplaatjes
verkregen door aferese en die tot 7 dagen na afname opgeslagen zijn (Defoin et al., 2007;
Osselaer et al., 2008b). Ze tonen resultaten aan vergelijkbaar met de gedurende maximum 5
dagen opgeslagen bloedplaatjes. Bij nieuwe vergelijkingen van de gegevens van de studie van
Osselaer et al., werd de gemiddelde CCI van de bloedplaatjes, vrijgegeven vanaf 5 dagen na
afname, vergelijkbaar geacht met de CCI van bloedplaatjes die tot 5 dagen opgeslagen werden
(Lin et al., 2009). De patiënten werden in deze studie met zowel tot 5 dagen opgeslagen als tot 7
dagen opgeslagen bloedplaatjesconcentraten getransfundeerd.
Apelseth et al. (2010) stelden vast dat de dosis en kwaliteit van de bloedplaatjesconcentraten
belangrijk zijn voor een optimale onmiddellijke transfusierespons, maar eveneens dat de duur van
het effect van een bloedplaatjestransfusie hoofdzakelijk met patiëntenvariabelen gecorreleerd is.
Ook bij deze evaluatie werd waargenomen dat met gammastralen behandelde of
pathogeengereduceerde bloedplaatjesconcentraten vrijgegeven vanaf 5 dagen minder goede
resultaten opleveren dan concentraten die een kortere tijd opgeslagen werden.
Intussen werd echter de rekrutering voor een onafhankelijke studie (HOVON, 2006) met
bloedplaatjes verzameld vanuit buffy coat, gedeleukocyteerd en opgeslagen tot 7 dagen in een
additieve oplossing, stopgezet in de INTERCEPT-onderzoekstak. Deze beslissing was het gevolg
van de gedeeltelijke resultaten van een tussenanalyse van de eerste 67 patiënten wegens de
waarneming van te lage CCI-waarden na 1 en 24 uur bij meer dan 20 % van de transfusies
evenals van meer bloedingsproblemen (Kerkhoffs et al., 2009). De uitgebreide analyse van deze
studieresultaten (Kerkhoffs et al., 2010) houdt rekening met gekende effecten, in het bijzonder de
bewaarduur van de bloedplaatjesconcentraten en de totale hoeveelheid toegediende
bloedplaatjes, die zorgvuldig geëvalueerd werden. Gedurende deze gerandomiseerde klinische
studie werden tot 6 of 7 dagen bewaarde bloedplaatjesconcentraten toegediend aan 26 % van de
85 patiënten in de groep die een transfusie met INTERCEPT behandelde bloedplaatjes kreeg en
aan 21 % patiënten in de controlegroep. De HOVON-studie rekruteerde patiënten aan de hand
van de minst strikte selectievoorwaarden ten opzichte van andere studies. Buiten lagere CCIwaarden, stellen Kerkhoffs et al. (2010) opmerkelijk vast dat de patiënten die
pathogeengereduceerde bloedplaatjes ontvingen een driemaal verhoogd risico op bloedingen
van CTCAE-graad 2 of hoger vertoonden (15,3 % versus 4,3 %). Zij merken ook op dat het aantal
transfusies in de patiëntengroep die met INTERCEPT behandelde bloedplaatjes toegediend
kregen een toename vertoonde van ongeveer 35 % ten opzichte van de controlegroep. In
overeenstemming met andere studies waren de meerderheid van de bloedingen van geringe
ernst (graad 1) maar het is wel verrassend dat het aantal bloedingen in deze niet-geselecteerde
groep van profylactisch getransfundeerde patiënten 2 à 4x lager is dan in andere studies met
gelijkaardige patiënten. Kerkhoffs et al. (2010) stelden tot slot geen verschil vast in het aantal
benodigde transfusies van erytrocytenconcentraten tussen de patiëntengroepen. Veroorzaakt
door de niet-dubbelblinde studieopzet liep het aantal protocolschendingen op tot > 25 % van alle
toedieningen. Ten opzichte van routinegebruik moet er nog rekening mee gehouden worden dat
Kerkhoffs et al. (2010) ook een bepaalde hoeveelheid van pathogeengereduceerde
bloedplaatjesconcentraten met gammastralen (25 Gy) bestraalden wat feitelijk niet meer vereist is
en onnodige beschadiging van de bloedplaatjes veroorzaakt (Mohr et al., 2009).
De klinische efficiëntie van met INTERCEPT behandelde bloedplaatjes die meer dan 5 dagen na
afname opgeslagen werden, werd recent door middel van een gerandomiseerde dubbelblinde
studie bevestigd met gedeleukocyteerde bloedplaatjes verzameld vanuit buffy coat (Lozano et al.,
2010; Lozano et al., 2011). Gemiddelde CCI-waarden na 1 uur waren 8.163/µL in de studiegroep
van 101 patiënten tegenover 9.383/µL in de controlegroep met 98 patiënten. Er werd geen
verschil
waargenomen
in
het
aantal
bloedingen,
benodigde
transfusies
van
erytrocytenconcentraten en het transfusie-interval tussen de patiëntengroepen. De patiënten
werden in deze studie met zowel tot 5 dagen opgeslagen als tot 7 dagen opgeslagen
bloedplaatjesconcentraten getransfundeerd.
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3.2.3.
Klinisch
gebruik
van
met
fotochemische
bloedplaatjesconcentraten bij andere patiënten

technieken

behandelde

Er moet worden opgemerkt dat de klinische studies vooral betrekking hebben op de toediening
van bloedplaatjes om bloedingen te voorkomen, i.e. profylactische transfusies. Dit vloeit voort uit
de noodzaak om eerst gerandomiseerde klinische studies uit te voeren in homogene
patiëntengroepen die het meest representatief zijn voor de doelgroepen voor de onderzochte
behandelingen. Er is dus een gebrek aan gegevens met betrekking tot de toediening van
pathogeengereduceerde bloedplaatjes bij zwangere vrouwen en er zijn weinig gegevens
beschikbaar met betrekking tot de resultaten van de toediening aan patiënten met actieve
bloeding, met splenomegalie of een andere bloedplaatjestransfusierefractairiteit. Dergelijke
patiënten maken in de gepubliceerde gerandomiseerde klinische studies meestal slechts een
beperkt deel uit van het aantal bestudeerde patiënten.
Voor zover ons bekend zijn er praktisch geen gegevens beschikbaar over de klinische efficiëntie
en de hemovigilantie na transfusie van met MIRASOL behandelde bloedplaatjes bij zwangere
vrouwen, in utero, in de neonatologie en in de pediatrie (Yáñez et al., 2009; Cardoso et al., 2010;
Stanojković et al., 2010; Marschner & Goodrich, 2011).
Omtrent de klinische efficiëntie en de hemovigilantie na transfusie van met INTERCEPT
behandelde bloedplaatjesconcentraten bestaan er alleen enkele niet-gepubliceerde anekdotische
gegevens over de transfusie bij zwangere vrouwen. Voor zover wij weten, zijn er geen gegevens
beschikbaar over de klinische efficiëntie en hemovigilantie noch in utero noch in de neonatologie
(Irsch & Lin, 2011). Drie teams hebben enkele preliminaire resultaten van klinische efficiëntie en
hemovigilantie na transfusie van met INTERCEPT behandelde bloedplaatjes in de pediatrie
gerapporteerd (Benoit et al., 2004; Van Haute et al., 2006; Cazenave, 2008; Witt et al., 2008).
Verder toonden Rasonglès et al. (2009) een lage incidentie van milde acute transfusiereacties bij
baby’s aan (51 patiënten) en geen reacties bij kinderen (41 patiënten).
Met INTERCEPT behandelde bloedplaatjes worden in bepaalde centra al meer dan drie tot vijf
jaar routinematig gebruikt bij ongeselecteerde patiënten. Twee Europese studies bij
respectievelijk 651 en 1.400 patiënten die met 5.106 en 7.437 bloedplaatjesconcentraten
getransfundeerd werden (Osselaer et al., 2008a; Osselaer et al., 2008c), hebben aangetoond dat
het aantal transfusiereacties te wijten aan een transfusie met bloedplaatjes behandeld met
INTERCEPT, de 1 % niet bereikte. Deze reacties betroffen in beide gevallen minder dan 5 % van
de ontvangers. De meerderheid van de reacties waren van geringe ernst (graad 1) en de
frequentste symptomen waren: rillingen, hyperthermie, netelkoorts, dyspnee, misselijkheid en
braken. De herhaalde blootstelling aan bloedplaatjes leidde daarenboven niet tot een verhoging
van het risico om neveneffecten te ontwikkelen. Er viel geen enkel TRALI-geval of overlijden te
betreuren. Volgens de verdere evaluatie door Osselaer et al. (2009) werden de
transfusiebehoeften betreffende bloedplaatjes niet beïnvloed door de behandeling met
psoraleen/UVA. Universele ingebruikname in een ander centrum resulteerde in gelijkaardige
resultaten na transfusie van ongeveer 75.000 met INTERCEPT
behandelde
bloedplaatjesconcentraten (Cazenave et al., 2008; Cazenave et al., 2010; Cazenave, 2011;
Cazenave et al., 2011).
3.2.4. Bespreking
Pathogeenreductiemethoden worden beschouwd als een zeer waardevolle werkwijze om het
risico op overdracht van een groot aantal pathogene agentia tegen te werken en te verminderen
(HGR, 2008; Segatchian, 2008; Klein & Bryant, 2009; AuBuchon, 2010; AuBuchon, 2011;
Cazenave, 2011; HGR, 2011b). De vraag omtrent de bruikbaarheid van PRT is de volgende:
kunnen behandelde bloedplaatjes al dan niet minder ziekten overdragen en andere complicaties
verminderen in vergelijking met niet-behandelde bloedplaatjes en niet zozeer of de
ziekteoverdracht door de methode helemaal wordt uitgeschakeld (Cazenave, 2007; Goodrich et
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al., 2010). De actuele PRT-methoden reduceren naast bacteriën, virussen, schimmels en
parasieten, ook intracellulaire pathogene agentia en leukocyten, wat bijkomende
veiligheidsvoordelen met zich meebrengt vergelijkbaar met deleukocytering en bestraling van
bloedplaatjesconcentraten (Stramer et al., 2009; Cazenave, 2011). Bacteriële besmetting en
transfusiereacties
zijn
frequent
in
het
geval
van
allogene
transfusie
van
bloedplaatjesconcentraten (HGR, 2008; HGR, 2011; HGR, 2011b). De brede reductiecapaciteit
van PRT en in het bijzonder het vermogen om de overdracht van aanverwante maar tot heden
nog niet als belangrijk geïdentificeerde pathogene agentia te beperken wordt door geen andere
aanpak verzekerd.
Aangezien vele technieken ter behandeling van bloedplaatjes voor allogene transfusie bepaalde
functies van de bloedplaatjes aantasten en/of hun recuperatie in bloed kunnen verlagen
(Kerkhoffs et al., 2006; Diedrich et al., 2009; Apelseth et al., 2010; van der Meer et al., 2010),
werd ook de klinische doeltreffendheid van pathogeengereduceerde bloedplaatjesconcentraten
beoordeeld in talrijke klinische studies (FDA/CBER, 2009; AuBuchon, 2010; Hervig et al., 2010;
Cazenave, 2011; EDQM, 2011; Irsch & Lin, 2011; Marschner et al., 2011; Vamvakas, 2011).
Uiteindelijk kan het PRT-procedé zelf tot een verlies leiden van het totale aantal bloedplaatjes
van rond de 10 % (Cazenave, 2007), ongeveer 24 % (Dobonici, 2007) tot 20 à zelfs 65 % na 6
dagen (Heiden & Seitz, 2010). In sommige klinische studies of voor routinematig gebruik wordt
daarom in de regel meer uitgangsmateriaal verzameld (Osselaer et al., 2009; The Mirasol Clinical
Evaluation Study Group, 2010; Cazenave, 2011).
Volgens de dubbelblind gerandomiseerde klinische studies uitgevoerd door van Rhenen et al.
(2003) en McCullough et al. (2004) waren de gemiddelde dosissen van toegediende
bloedplaatjes respectievelijk 3,9.1011 en 3,7.1011 bloedplaatjes in de patiëntengroepen en
4,3.1011 en 4.1011 in de controlegroepen met een spreiding tussen 2 en meer dan 6.1011
bloedplaatjes. In de grootste studie (McCullough et al., 2004) bevatten de toegediende
bloedplaatjesconcentraten minder dan 3.1011 bloedplaatjes in 20 % van de behandelde en in 12
% van de controle concentraten. Er werd een duidelijk significante toename vastgesteld (Murphy
et al., 2006) met betrekking tot bloedingen van graad 3 of 4 tussen patiënten die dosissen
ontvingen van minder dan 3.1011 bloedplaatjes vergeleken met patiënten die dosissen van 3.1011
of meer bloedplaatjes ontvingen. Deze toename betreft eveneens graad 2 bloedingen, het
gemiddeld aantal dagen met graad 2 bloeding, de duur van de transfusionele ondersteuning en
het aantal toedieningen van bloedplaatjes- en erytrocytenconcentraten. Toch zijn de
observaties bij patiënten die dosissen ontvingen van minder dan 3.1011 bloedplaatjes
onafhankelijk van het feit of de toegediende bloedplaatjes al dan niet pathogeen gereduceerd
waren. Een recente gerandomiseerde klinische studie, de SToP- studie, die profylactische
toediening van lage dosissen (< 3.1011 bloedplaatjes) vergeleek met toediening van dosissen van
meer dan 3.1011 bloedplaatjes aan chemotherapie-geïnduceerde trombocytopeniepatiënten, werd
vroegtijdig stopgezet omwille van een verschil in graad 4 bloedingen (Heddle et al., 2009). Dit
wijst er ook op dat een dosis van minimum 3.1011 bloedplaatjes aangewezen is indien bestemd
voor volwassenen.
Ondanks deze waarnemingen geven Kerkhoffs et al. (2010) geen negatief effect van de dosis op
hun patiëntengroep aan. Zij verwijzen naar de recente PLADO-studie van Slichter et al. (2010)
die bij profylactische transfusies aantoonden dat een dosis tussen 1,1.1011 en 4,4.1011
bloedplaatjes/m2 lichaamsoppervlakte geen verhoging van de transfusiebehoeften van
onbehandelde bloedplaatjes veroorzaakt. Algemeen lagere transfusiebehoeften kunnen een
reden zijn waarom geen verhoogd verbruik van bloedplaatjes en/of erytrocyten vastgesteld werd
nadat PRT universeel geïmplementeerd werd (Osselaer et al., 2009; Cazenave et al., 2008).
Hoewel de behandelde bloedplaatjes in de analyse van Kerkhoffs et al. (2010) aangetast blijken,
toonde het aantal benodigde transfusies van erytrocytenconcentraten toch geen verschil. Het
groot aantal protocolschendingen (tot > 25 % van alle toedieningen) werd als een van de
voornaamste kritieken van de HOVON-studie naar voren gebracht (AuBuchon, 2010; Corash,
2011; Corash & Sherman, 2011; Irsch & Lin, 2011; Kerkhoffs et al., 2011; Lozano et al., 2011;
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Vamvakas, 2011b), maar dit zou de onderzoeksgroepen uiteindelijk nader bij elkaar brengen
(Vamvakas, 2011). Er zou ook moeten nagegaan worden of de niet-dubbelblinde studieopzet al
dan niet de ongewoon lage bloedingsfrequentie bij deze trombopeniepatiënten kan verklaren.
Vóór het einde van de jaren negentig werden in klinische studies over bloedplaatjestransfusies
surrogaateindpunten geanalyseerd, maar over de laatste tien jaar werden meer klinisch
relevante eindpunten gekozen en bloedingen volgens de WHO- classificatie gerangschikt
(Eriksson et al., 1996; Heddle et al., 2009; Buhrkuhl, 2010; Diederich et al., 2010; Heim et al.,
2010; EDQM, 2011; Heddle et al., 2011). Een systematisch overzicht van klinische studies
betreffende bloedplaatjestransfusies (Heddle et al., 2008) heeft echter moeten vaststellen dat er
een zeer grote variabiliteit bestaat in het uitwerken en de evaluatie van de resultaten. Een
uitgebreidere kritische analyse door Delaney et al. (2010) heeft tot een checklist voor klinische
studies geleid, die het gebruik van toekomstige studies in het kader van evidence-based
geneeskunde mogelijk moet maken. Aangepaste richtlijnen voor klinische studies worden
tegenwoordig uitgewerkt (Blajchman et al., 2010; Stanworth et al., 2010).
De HGR beklemtoont dat weinig klinische studies het gebruik van niet-behandelde bloedplaatjes
evalueerden; dit maakt een vergelijking met de evaluatie van de resultaten bekomen tijdens
routinematig gebruik van nieuwe bloedplaatjesproducten problematisch (EDQM, 2011).
Bovendien bevinden zich de te gebruiken bloedingsparameters momenteel in een
herevaluatiefase (FDA/CBER, 2009; Heddle et al., 2009; Buhrkuhl, 2010; EDQM, 2011; Heddle et
al., 2011). In het algemeen worden graad 1- bloedingen als klinisch niet-relevant beschouwd,
maar de discussie is nog lopende over de klinische relevantie van graad 2- bloedingen, onder
welke omstandigheden bloedingen van meerdere graden samengevoegd mogen worden, of
bloedingstijden de voorkeur moeten krijgen en of herhaaldelijke bloedingsepisoden beter inzicht
geven, enz. (Apelseth et al., 2010b; Buhrkuhl, 2010; Slichter et al., 2010; Drozd-Sokolowska &
Wiktor-Jedrzejcak, 2011; EDQM, 2011; Heddle et al., 2011). Klinische studies naar de
doeltreffendheid van bloedplaatjes zijn moeilijk uit te voeren en ook de best geplande studies
kunnen designverschillen bevatten die een samenvoeging met andere onderzoeken beletten (Cid
& Lozano, 2010).
Rekening houdend met bovenvermelde bemerkingen, kunnen de resultaten van de meta-analyse
van Vamvakas (2011) een beter inzicht geven in de hemostatische geschiktheid van
pathogeengereduceerde bloedplaatjesconcentraten. Deze meta-analyse besluit dat de resultaten
van Kerkhoffs et al. (2010) niet inconsistent zijn met de vroegere literatuur, zelfs indien de
resultaten van twee fotochemische PRT-methoden worden samengevoegd. Een beoordeling van
de vier meest relevante gerandomiseerde INTERCEPT-studies (dwz. van Rhenen et al., 2003;
Snyder et al., 2005; Janetzko et al., 2005; Kerkhoffs et al., 2010) geeft een marginaal verschil in
alle bloedingsproblemen. In vergelijking met de INTERCEPT-studies rekruteerde de enige
gerandomiseerde MIRASOL-studie (The Mirasol Clinical Evaluation Study Group, 2010)
patiënten aan de hand van striktere selectie en werden meer en versere bloedplaatjes
toegediend (> 5.1011 bloedplaatjes < 3 dagen versus < 4.1011 bloedplaatjes > 3 dagen in de
INTERCEPT-studies). Een andere verrassing in de MIRASOL-studie is ook dat het aantal
protocolschendingen veel hoger was in de controlegroep met als gevolg minder verschillen ten
opzichte van de studiegroep. De HGR merkt op dat in de HOVON-studie de bloedplaatjes door 4
centra voorbereid en behandeld werden (HOVON, 2006) wat tot subtiele kwaliteitsverschillen
tijdens de behandeling kan leiden (Heiden & Seitz, 2010; EDQM, 2011). Zoals hoger vermeld, ligt
het aantal bloedingen in de HOVON-studie (Kerkhoffs et al., 2010) veel lager dan het aantal dat
in meerdere andere studies met PRT-behandelde bloedplaatjes gevonden werd. Er werden dus
veel minder bloedingen in de controlegroep gerapporteerd dan verwacht.
Met betrekking tot statistische overwegingen wordt meer en meer opgemerkt (EDQM, 2011) dat
de grenswaarden voor niet-inferioriteit sterk verschillen tussen de klinische studies: van 12,5 %
bij McCullough et al. (2004) tot 30 % bij Lozano et al. (2011). Enerzijds wordt geargumenteerd
dat grenswaarden van 20 % of lager te strikt gezet werden ten opzichte van de reeds gekende in
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vivo minderwaardigheid van behandelde bloedplaatjesconcentraten. Anderzijds zullen in studies
met vele protocolschendingen of een crossover-ontwerp de effecten toe te wijzen aan met PRTbehandelde bloedplaatjesconcentraten niet behoorlijk gemeten kunnen worden.
Het is nuttig om eraan te herinneren dat patiënten die refractair zijn aan bloedplaatjestransfusie
een lage opbrengst van een plaatjestransfusie vertonen, omdat zij meestal refractair zijn tegen de
bloedplaatjes en niet door de behandeling ervan. Gerandomiseerde studies met
pathogeengereduceerde bloedplaatjes bij zwangere vrouwen zijn niet mogelijk. De eerste
gegevens met betrekking tot de doeltreffendheid en veiligheid van pathogeengereduceerde
bloedplaatjes bij andere patiënten dan volwassen trombopeniepatiënten werden verzameld
tijdens de universele ingebruikname van 135.000 met INTERCEPT-behandelde
bloedplaatjesconcentraten (Osselaer et al., 2009; Cazenave, 2011; EDQM, 2011; FAGG, 2011;
L. Muylle, pers. comm. maart 2011). Er moet wel worden opgemerkt dat de vergelijkingen van
Osselaer et al. (2009) en Cazenave (2011) twee verschillende bewaarvloeistoffen in de
controlegroep hanteren, wat de waarde van deze vergelijkingen beïnvloedt. In België bezorgde
een ziekenhuis 8 meldingen van blijvende bloedingen in 2009, met in twee gevallen overlijden
van de patiënt tengevolge van een hersenbloeding, niettegenstaande de toediening van
bloedplaatjesconcentraten (FAGG, 2011). De clinici stelden de vraag of er een mogelijk verband
met de PRT-behandeling was. De meeste bloedplaatjesconcentraten waren bij de toediening
ervan tussen 5 en 7 dagen na de afname bewaard. Na advies van de HGR werd de bewaarduur
van behandelde bloedplaatjesconcentraten beperkt tot 5 dagen en wordt ervoor gezorgd dat
deze minimum 3.1011 bloedplaatjes bevatten. De lopende controverse nopens een mogelijk
verhoogd risico of longcomplicaties (FDA/CBER, 2009; Corash et al., 2010; AuBuchon, 2010;
EDQM, 2011; Gelderman et al., 2011) beveelt ook een verhoogde hemovigilantie in deze
patiëntenpopulaties sterk aan. Bijgevolg dient de toediening van pathogeengereduceerde
bloedplaatjes aan dergelijke patiënten goed gedocumenteerd te worden. Onverwachte resultaten
moeten in het kader van de hemovigilantie gemeld worden. Zo heeft de HGR onder andere in
verband met longcomplicaties specifieke aanbevelingen uitgewerkt (HGR, 2011) voor een betere
diagnose van verdacht acuut posttransfusioneel longletsel (TRALI).

4. CONCLUSIES
In België worden pathogeengereduceerde bloedplaatjesconcentraten toegelaten bij Koninklijk
Besluit sinds februari 2005. Op dat ogenblik werd geoordeeld dat de gevalideerde PRT-methoden
een aantal voordelen bieden voor de optimale beveiliging van bloedbestanddelen en ook de HGR
heeft de toepassing van deze technologie op bloedplaatjesconcentraten nuttig geacht, samen
met een aandachtig toezicht op lange termijn via hemovigilantie (HGR, 2008).
In juni 2009 werd de pathogeenreductie van bloedplaatjesconcentraten verplicht gemaakt bij
Koninklijk Besluit, maar in 2010 heeft de HGR een uitstel van deze verplichting tot juli 2011
aangeraden gelet op de resultaten van de toenmalig beschikbare klinische studies. De HGR heeft
in vroegere adviezen aanbevolen dat pathogeengereduceerde bloedplaatjesconcentraten,
bestemd voor een volwassen patiënt, het minimum aantal van 3.1011 bloedplaatjes dienen te
bevatten en slechts tot 5 dagen na afname opgeslagen kunnen worden (EDQM, 2011; FAGG,
2011).
Gezien de grote variabiliteit in productieparameters is een geldige controle op het uitgevoerde
procedé onontbeerlijk. De HGR is echter van mening dat de nodige voorzichtigheid geboden is bij
de ingebruikname van sommige foto(chemische) technieken, gelet op het geringe aantal
patiënten dat tot op heden met behandelde bloedplaatjesconcentraten wordt getransfundeerd.
De impact van de lagere transfusiewerkzaamheid van pathogeengereduceerde
bloedplaatjesconcentraten op de transfusiebehoeften verdient verdere surveillantie.
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De HGR heeft herhaaldelijk aanbevolen dat alle gegevens van de hemovigilantie grondig
bestudeerd worden en is van mening dat het toepassen van een nauwgezet, grootschalig
toezicht onder alle patiëntengroepen onontbeerlijk is. De HGR beveelt verder aan om studies op
te zetten teneinde de effecten – ook op lange termijn – van de toediening van aldus bereide
bloedplaatjes op te sporen, in het bijzonder bij zwangere vrouwen, jonge kinderen en patiënten
met ernstige bloedingen, refractairiteit of splenomegalie.
Minderheidspositie: A. FERRANT is van oordeel dat de verplichte implementatie van deze
technologie uitgesteld moet worden omdat verdere studies nodig zijn bij niet-geselecteerde
patiënten, de keuze van de beste behandeling gegarandeerd moet blijven en een omvangrijke
kosten-batenanalyse uitgevoerd zou moeten worden.
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 en geeft wetenschappelijke
adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun
administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt
geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg
te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijk kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid netwerk
van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van wetenschappelijke instellingen),
waarvan er 200 tot expert van de Raad zijn benoemd; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen
samen om de adviezen uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit en
onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft hij zich
voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te komen aan deze
behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de
voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het
instellen van een systeem van beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op
belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke belangenconflicten, en een referentiecomité) en de
uiteindelijke validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingorgaan). Dit coherent geheel moet
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke
expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid.
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze
overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare adviezen
gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), behalve wat betreft vertrouwelijke adviezen. Daarnaast
wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar doelgroepen onder de
beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector.
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European Science
Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op Europees niveau.
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U zich abonneren op
een mailing-list en/of een RSS-feed via volgende link: http://www.hgr-css.be/rss.
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