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1. INLEIDING 
 
Op 26 mei 2008 heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een adviesaanvraag van mevrouw de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid1 ontvangen over de eventueel te nemen 
maatregelen in verband met de bewaarduur van erytrocytenconcentraten bestemd voor 
hartchirurgiepatiënten. 
 
Naar aanleiding van een conferentie van deskundigen rond de transfusie-indicaties voor rode 
bloedcellen in november 2005 onderzocht de HGR reeds de relevante literatuur betreffende de 
bewaarduur van erytrocytenconcentraten en hun eventuele klinische gevolgen (Baele et al., 
2008). Grote retrospectieve studies toonden inderdaad soms aan dat de opslagduur een 
negatieve impact op bepaalde klinische parameters heeft (Basran et al., 2006). Het is echter 
mogelijk dat de aanvankelijk significante verschillen verdwijnen na aanpassing voor storende 
variabelen die inherent zijn aan elke retrospectieve aanpak (van de Watering et al., 2006). 
Hoewel de twee op dat ogenblik bestaande gerandomiseerde klinische proeven (Walsh et al., 
2004; Hébert et al., 2005) de mogelijkheid van een schadelijk effect van storage lesion op de 
klinische parameters niet ondersteunden, moet er toch op gewezen worden dat de omvang van 
deze studies te beperkt is om definitief uitsluitsel hierover te kunnen geven. Ook te vermelden 
valt dat Hébert et al. (2005) in hun prospectieve pilootstudie bij 66 patiënten een ongunstig 
resultaat bij de ontvangers van erytrocytenconcentraten aan de korte bewaarduur van deze 
laatste toeschrijven. De HGR besloot dan ook dat de resultaten van de klinische studies te 
uiteenlopend zijn en de gerandomiseerde klinische proeven niet doorslaggevend zijn om een 
aanbeveling voor de transfusiepraktijk te kunnen geven. 
 
De aanvraag vloeit voort uit de onheilspellende conclusies van de studie van Koch et al. (2008) 
die het resultaat onderzocht hebben van rodebloedcellentransfusies bij volwassen patiënten die 
tussen 1998 en 2006 in hetzelfde ziekenhuis hartchirurgie ondergingen. Deze auteurs stelden dat 
de complicaties en de postoperatieve mortaliteit stijgen bij patiënten die uitsluitend 
erytrocytenconcentraten van meer dan twee weken oud ontvangen hadden. De bezorgdheid die 
deze omvangrijke studie (afgenomen bij 6.000 patiënten) opwekt is van fundamenteel belang 
voor de transfusiepraktijk en kan niet genegeerd worden.  
 
Het advies beoogt daarom de validiteit van de resultaten en de conclusies te onderzoeken die 
neigen te ondersteunen dat er postoperatieve complicaties zijn die bij hartchirurgiepatiënten 
verergeren door het toedienen van meerdere weken bewaarde erytrocytenconcentraten. 
 
                                                
1 Brief van Mevr. L. Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (met als ref. 
FAGG/LM/30343), dd. 21/05/08, gericht naar M. G. De Backer, Voorzitter van de HGR. 
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Het advies berust op het oordeel van deskundigen in bloedtransfusie, hematologie, klinische 
biologie, microbiologie, interne geneeskunde, anesthesiologie, intensieve zorgen en hartchirurgie. 
 

2. ADVIES 
 
De HGR beveelt momenteel aan om voor de bloedtransfusie van hartchirurgiepatiënten of 
volwassenen in andere klinische situaties geen rekening te houden met de bewaarduur van 
erytrocytenconcentraten in het licht van: 
 

- tegenstrijdige resultaten; 
- het betwistbare, subjectieve en niet-definieerbare karakter van de toe te passen 

bewaarduur; 
- de beperkte impact van de aangehaalde klinische effecten voor wat betreft de klinische 

ernst en het aantal blootgestelde patiënten; 
- methodologische onzekerheden inzake de uitvoering en statistische behandeling in de 

gepubliceerde positieve studies;  
- technische verschillen in verband met de productie van erytrocytenconcentraten 

(gebruikte bewaarvloeistof, deleucocytatie of niet en deleucocytatiemethode); 
- risico’s op de ontregeling van en schaarste van bloedcomponenten in het geval van een 

toegenomen beroep op erytrocytenconcentraten van korte bewaarduur. 
 
In afwachting van een duidelijk en eenduidig wetenschappelijk antwoord op de gestelde vraag, is 
er vanuit medische hoek meer voordeel om de transfusie-indicatie strenger af te wegen dan om 
een selectieprocedure in te stellen voor erytrocytenconcentraten op basis van hun bewaarduur. 
 

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
Gebruikte afkortingen: 2-3-DPG = 2,3-diphosphoglyceraat; ACTH = adrenocorticotrofin; AGE 
= advanced glycation end products; ATP = adenosine trifosfaat; CPD(A) = citraat fosfaat dextrose 
(adenine); EC = erytrocytenconcentraat; ECC = extracorporele circulatie; GvHD = graft versus 
host disease; H2O2 =  waterstofperoxyd; ICAM = inter-cellular adhesion molecule; ICU = intensive 
care unit; IgG = immunoglobuline G; IL = interleukine; LDH = laktaat dehydrogenase; MODS =  
multiple organ dysfunction syndrome, multi-orgaanfalen; NO = oxyde nitrique; NTBI = non-
transferrin-bound iron; PICU = pediatric intesnsive care unit; PgE2 = prostaglandine E2; pO2 = 
partielle zuurstofdruk; PS = fosfatidylserine; RAGE = advanced glycation end products receptor; 
RCT = randomised controled trial, gerandomiseerde gecontroleerde studie; ROS = reactive 
oxygen species; SIRS = systemic inflammatory response syndrome, systemisch inflammatoir 
responssyndroom; SNO = nitrosothiol; TNF = tumor necrosis factor; TRALI = transfusion related 
acute lung injury; VCAM = vascular cell adhesion molecule; VO2 = zuurstofverbruik. 
 

3.1 Methodologie 
 
Het advies berust op een systematische review van de beste wetenschappelijke kennis en 
bestaande evidentie, alsook op de beoordeling door deskundigen van het huidig gevoerde 
wetenschappelijke debat in dit domein. De systematische review is het resultaat van het grondig 
doorzoeken van de referentielijsten van alle relevante artikels en online beschikbare artikels vóór 
hun publicatie in de belangrijkste tijdschriften op het vlak van klinische transfusie, trauma, 
intensieve zorgen, thorax- en colorectale chirurgie. Deze gegevens werden aangevuld met het 
opzoeken van verwante artikels. Er werd voorts contact opgenomen met talrijke auteurs voor 
eventuele lopende publicaties en ontbrekende gegevens om de juistheid van de gepubliceerde 
resultaten beter te kunnen beoordelen. Daarnaast werd PubMed uitputtend doorzocht aan de 
hand van de volgende sleutelworden: cardiac surgery, erythrocyte, red blood cell, transfusion, 
storage, storage lesion, blood banking, old blood en fresh blood. Er werden ongeveer 2.000 
artikels gevonden, waarvan ongeveer 700 gelezen werden om de meest representatieve te 
behouden. De gegevens werden verzameld tot eind augustus 2011. 
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3.2 Uitwerking 
 
Naar aanleiding van de eerste historische successen heeft het beroep op bloedtransfusie in het 
algemeen en op de transfusie van erytrocytenconcentraten in het bijzonder zich vanaf het midden 
van de vorige eeuw uitgebreid tot talrijke medische domeinen. 
 
Deze uitbreiding van de vraag naar bloedcomponenten samen met de stijgende eisen op het vlak 
van veiligheid heeft enkel door het ontwikkelen van steeds efficiëntere bewaarprocedures kunnen 
plaatsvinden. Dankzij deze procedures ontstond er een geleidelijke overgang van een 
perioperatieve arm-tot-arm transfusie naar de huidige maximale bewaarduur van 49 dagen voor 
de transfusie van erytrocytenconcentraten (EC). 
 
Een klinische test voor de functionele doeltreffendheid van erytrocyten ontbreekt, waardoor de 
huidige normen zich beperken tot technische voorschriften inzake validiteit bij de afname, 
(volume, hemoglobinegehalte, enz.), na de bewaring (toegelaten spontaan hemolysepercentage 
van 1% in de VS, 0,8% in de EU) en na de transfusie bij de ontvanger (ten minste 75% van de 
getransfundeerde erytrocyten moet na 24 uur in de bloedsomloop blijven, op basis van een test 
op een aliquot van gemarkeerde erytrocyten en niet op een therapeutische dosis). 
 
Sinds een twintigtal jaren richten de klinische studies zich vanuit een stijgende interesse voor de 
transfusieveiligheid in hoofdzaak op de potentieel negatieve effecten bij de ontvanger die 
verband houden met de geleidelijke degradatie van componenten van erytrocytenconcentraten 
tijdens hun bewaring (Tinmouth et al., 2006; Hess, 2010; Stowell, 2010). Deze studies hebben 
vooral betrekking op die domeinen in de geneeskunde waar een bijzondere morbiditeit van 
patiënten gepaard gaat met een kwantitatief belangrijk gebruik van erytrocytenconcentraten, 
onder andere bij hartchirurgie (Marik & Corwin, 2008; Laurie et al., 2010; Wilkinson et al., 2011).  
 
Om deze vraagstelling te behandelen wordt eerst de verworven kennis over de degradatie van 
erytrocyten tijdens het bewaren (storage lesion) vermeld. Verder worden hierbij alle 
gepubliceerde klinische studies in acht genomen, wat hun kader ook mag zijn.  
 
3.2.1. Evolutie van erytrocytenconcentraten tijdens de bewaarduur 
 
De geleidelijke degradatie van menselijk weefsel in een kunstmatig bewaarmedium is een 
algemene vaststelling en uit onderzoek blijkt dat bewaarde erytrocyten meerdere biochemische, 
en structurele veranderingen ondergaan. Vervolgens werd er gesuggereerd dat deze 
veranderingen naargelang hun aard tot 3 hoofdzakelijke categorieën van fysiologische 
stoornissen kunnen leiden: 

- verminderde transport- en toevoerfunctie van moleculaire zuurstof naar de weefsels door 
een kleinere transportcapaciteit, slechtere kinetiek van de gasuitwisselingen of 
beschadiging van de normale reologische adaptatie aan weefselhypoxie, hechting aan het 
endotheel, blokkering van de microcirculatie en posttransfusionele miltsequestratie; 

- verstoring van het immuunsysteem door stimulatie van immuuncompetente cellen, 
stimulatie van bacteriële ontwikkeling of productie van allo- of autoantistoffen; 

- ontketening of potentialisatie van een systemisch inflammatoir syndroom door 
chemokinen, door microdeeltjes van het type ectosoom, of door ROS (reactive oxygen 
species) voortgebracht door vrij hemoglobine of vrij ijzer (NTBI). 

 
Deze fysiologische stoornissen ondergaan weliswaar verschillende evoluties al naar gelang van 
de gebruikte bewaaroplossing. In België worden erytrocytenconcentraten gewoonlijk 
gedeleukocyteerd met behulp van filtratie en in suspensie gebracht in een « saline, adenine, 
glucose, mannitol » oplossing bij een lage temperatuur (van + 2 °C tot + 6 °C) (HGR, 2010). 
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3.2.1.1. Modificaties van het metabolisme 
 
De lage bewaartemperatuur en de wijziging van de natuurlijke biochemische omgeving die door 
antistollings- en bewaaroplossingen vervangen wordt, veroorzaken meerdere metabole 
stoornissen. 
 
1. De pH daalt geleidelijk (tussen 6,6 en 6,9 na zes weken) en de lactaatconcentratie in 
erytrocyten stijgt vanaf de eerste uren (van 0 - 6 tot 18 - 47 mmol/L in zes weken). 
 
2. De ATP-concentratie (van 95 µg/dL tot 30 µg/dL na 6 weken) en de nucleotidenpool in het 
algemeen dalen geleidelijk; hierdoor wordt de graad van erytrocytenmetabolisme door een 
tragere glycolyse verlaagd. De daling zorgt ervoor dat de afgenomen activiteit van de Na+-K+-
ATPase door de lage bewaartemperatuur nog verder daalt. Dit gaat gepaard met de 
extracellulaire lekkage van K+ waarvan de concentratie in het supernatant in zes weken kan 
vervijfvoudigen. Dit loskomen zou hartverwikkelingen bij pasgeborenen kunnen veroorzaken. 
ATP komt fysiologisch vrij uit erytrocyten als een reactie op hypoxie (Ellsworth, 2000) en 
mechanische stress. Er werd vooropgesteld dat dit een vasodilatatie opwekt door het vrijkomen 
van NO uit het endotheel: de dalende concentratie tijdens de bewaring zou de werking van de 
door hypoxie veroorzaakte vasodilatatie verminderen. 
 
3. Het vertraagde metabolisme zou leiden tot een lagere concentratie van moleculen en enzymen 
(gluthation, vitamine C, catalase, superoxide-dismutase) die normaal gezien het gehalte aan 
fysiologisch in lage hoeveelheden geproduceerde methemoglobine (Korgun et al., 2001) 
beperken. In vitro wordt de beperking van deze reductie vertaald door een Fentonreactie met 
vorming van ROS die mogelijk membraan- en cytoskeletale eiwitten kunnen oxideren zoals Band 
3 en spectrine (Kriebardis et al., 2007) en lipiden met vorming van lysofosfolipiden (Zimrin & 
Hess, 2009). In CPDA (citraat fosfaat dextrose adenine) bewaarde humane erytrocyten wordt een 
verhoogd peroxidegetal waargenomen (Korgun et al., 2001). In een muizenmodel met een 
waterstofperoxidebehandeling (H2O2) die verondersteld wordt het oxidatieve proces te simuleren 
neemt de hechting van erytrocyten aan het endotheel toe en vermindert de vervormbaarheid wat 
bijdraagt tot een hogere vasculaire weerstand tegen bloedverlies (Kaul et al., 2008).  
 
4. De gevormde methemoglobine zou zich aan de binnenkant van het plasmamembraan 
opstapelen en zou tot de agregatie van tetrameren van Band 3-eiwit (clustering) leiden. Deze 
aggregaten worden vervolgens door IgG-antistoffen herkend die het erytrocytenoppervlak zouden 
opsoniseren. Hun verschijning is de voorbode van het verlies aan membraanfosfolipiden (Karon 
et al., 2009). Het N-terminale uiteinde van band 3 wordt afgesplitst en komt vrij in het cytosol. Tot 
slot doet de afbraak van natief Band 3, die onomkeerbaar is na twee weken bewaring, de glucose 
uptake dalen.  
 
5. De pO2 in het EC verviervoudigt in 6 weken (van 25 - 50 mmHg tot 90 - 250 mmHg), de 
verzadigingsgraad stijgt ook van 35 tot 100 %. 
 
6. Door de zuurstofwerking verandert het volledige proteoom binnen een termijn van ongeveer 
twee weken. Er duiken nieuwe vlekken op bij tweedimensionale elektroforese (Bosman, 2008) en 
de erytrocytaire plasmamembranen geven geleidelijk onder meer cytoskeletale eiwitten af. Dit 
verschijnsel is deels ook te wijten aan de zuurstofafhankelijke proteasewerking (D’Amici et al., 
2007). De dissociatie van het O2 heeft op termijn tot gevolg dat hydroxylradicalen ontstaan die in 
staat zijn om met membraanlipiden te interageren, zoals arachidonzuur, dat isoprostanen vormt 
(Morrow, 1990). Door de bewaring veroorzaakte oxidatieve stress resulteert in de aanmaak van 
eindproducten van de gevorderde glycolisatie (AGE’s). Deze leiden op hun beurt ertoe dat de 
endotheelcellen ROS gaan produceren, wat schade kan veroorzaken (Mangalmurti et al., 2010). 
Er wordt al lang gesteld dat oxidatieve stress de bewaarkwaliteit van de erytrocyten nadelig 
beïnvloedt (Racek et al., 1997; Sharifi et al., 2000). 
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7. Er is sprake van binnenkomende Ca++-stroom die volgens een experimenteel model 
verantwoordelijk is voor een reeks gebeurtenissen die op termijn tot de cellulaire apoptosis 
(erytroptose) leiden via de activatie van calpaïnen; een eerste osmotische shock zou tot de 
synthese van PgE2  leiden die de membranale kationische kanalen aan de basis van de 
calciumstroom zou activeren.   
 
8. 2,3-DPG verdwijnt geleidelijk ten gevolge van de activiteit van een actieve fosfatase bij lage 
temperatuur (van 4 mmol/L tot 0 in twee weken). Hierdoor stijgt de zuurstofaffiniteit van 
hemoglobine en neemt de afgifte van O2 t.h.v. de weefsels af: in vitro is het vrijmaken van 
zuurstof door de erytrocyt omgekeerd evenredig met het corpusculair gehalte aan 2,3-DPG 
(Hamasaki & Yamamoto, 2000). 
 
9. Verschillende moleculen komen vrij in het extracellulaire bewaarmedium: histamine, LDH, 
complementeiwitten, arginine, ubiquitine, enz. In vitro verandert vrijgekomen ubiquitine het 
cytokine secretieprofiel (IL-8, TNF-α) van leukocyten in gemengde kweek (Patel et al., 2006). Het 
supernatant van bewaarde concentraten stimuleert de cytokineproductie van mononucleaire 
perifere leukocyten (Baumgartner et al., 2009), vertraagt de apoptose van neutrofiele 
polynucleairen en stimuleert de cytotoxiciteit ervan (Biffl et al., 2001). Het werd vooropgesteld dat 
de arginase een immuunsuppressieve werking heeft door een toegenomen metabolisatie van 
arginine (Prins et al., 2001; Bernard et al., 2007), waardoor parallel de productie van 
stikstofmonoxide (NO) zou dalen, een vasodilatator die door het omzetten van arginine in 
citrulline wordt aangemaakt. Volgens een aantal auteurs zou de NO-productie nog verder dalen 
door het zeer snelle verlies van nitrosothiolderivaten in positie Cys-93 van de β−keten van 
hemoglobine vanaf het begin van de bewaring met een verminderd vaatverwijdende respons op 
hypoxie (Reynolds et al., 2007). Dezelfde auteurs stelden vast dat de nitrosylatie in een aantal 
door weefselhypoxie gekenmerkte pathologische toestanden daalde (Reynolds et al., 2011). De 
gedeeltelijke hemolyse en de toename van vrij hemoglobine dat met de bewaring gepaard gaat, 
zouden ook leiden tot een fenomeen van captatie (scavenging) van vrij NO in de bloedstroom. De 
losgekomen vrije hemoglobine en de hemoglobine in de tijdens de bewaring ontstane 
microdeeltjes blijven in een gereduceerde toestand. Captatie van het circulerende NO verloopt 
dan ook 1.000 keer vlugger dan bij corpusculaire hemoglobine (Donadee et al., 2011); infusie van 
gereduceerd vrij hemoglobine veroorzaakt in vivo bij ratten een vasoconstrictie. Hetzelfde 
resultaat werd waargenomen indien gebruik werd gemaakt van het supernatant van de bewaarde 
erytrocytenconcentraten, aangezien de vasoconstrictie evenredig is met de intensiteit van de 
hemolyse van het concentraat (Donadee et al., 2011). Het belang van het NO-verbruik werd ook 
door Kim-Shapiro et al. (2011) benadrukt. Wat ook de oorzaak mag zijn, er werd gesteld dat de 
geringe beschikbaarheid van NO verantwoordelijk is voor de waargenomen stijging in de 
mortaliteit en morbiditeit bij bepaalde patiënten (Roback et al., 2011). 
 
10. Omtrent het ontketenen van een mogelijke ontstekingsreactie zijn er recente en interessante 
ontwikkelingen. Een opmerkelijke en goed gecontroleerde studie in een muizenmodel (Hod et al., 
2010) toont aan dat de hepatosplenische fagocytose van oude getransfundeerde erytrocyten in 
de uren die volgen op de transfusie leidt tot het vrijkomen van ijzer uit fagolysosomen in het 
cytoplasma van fagocytaire cellen. De concentraties van vrij ijzer zouden voldoende zijn om een 
cellulaire oxidatieve stress en pro-inflammatoire cytokinereactie te veroorzaken die door 
miltmacrofagen en hepatische Kupffercellen in gang wordt gezet. Het overtollige ijzer dat daarna 
in het plasma vrijkomt, zou, op voorwaarde dat de opvangcapaciteit van transferinne 
overschreden is, oxidatieve reacties in de weefsels veroorzaken (vooral in lever, nier en milt) die 
samengaan met cytotoxiciteitsprocessen en een verhoogde expressie van adhesiemoleculen in 
het endotheel. Dit zou de groei van ijzerafhankelijke bacteriën zoals Escherichia coli tegelijkertijd 
bevorderen. Alle waargenomen pro-inflammatoire effecten kunnen een vooraf bestaande 
kunstmatig opgewekte inflammatoire toestand verergeren en kunnen zelfs mogelijk dodelijke 
klinische verschijnselen voortbrengen, nog altijd in dat muizenmodel. De studies van Hod 
bevestigen en versterken eerdere studies op erytrocytenfagocytose (Delaby, 2005; Delaby, 
2008). Hetzelfde team (Hendrickson et al., 2011) wijst op een hogere productie van pro-
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inflammatoire cytokines (storm) indien de clearance van de getransfundeerde erytrocyten door 
een voorafgaande fysicochemische stress (bewaring, fenylhydrazine, temperatuur) wordt 
opgedreven, ook weer bij muizen. Vreemd genoeg wordt de aanmaak van deze cytokines 
verhinderd, indien  oude en verse erytrocyten tegelijkertijd worden toegediend (Hendrickson et 
al., 2011). Deze experimenten op muizen worden thans ook getransponeerd naar de mens (Hod 
& Spitalnik, 2011). 
 
3.2.1.2. Modificaties van de plasmamembraan 
 
De membraanstructuur wijzigt geleidelijk en steeds groter wordende microdeeltjes van het type 
ectosoom (bubbling) komen los; parallel hiermee daalt de zuurstofcapaciteit doordat de 
erytrocyten in volume afnemen. 
 
1. In vergelijking met het normale erytrocytenmembraan wordt in vitro in deze ectosomen een 
reorganisatie en een modificatie van membraaneiwitten (Rubin, 2008), in het bijzonder deze 
ingesloten in de lipid rafts, en ook een verrijking aan stomatine en een verarming aan flotilline 
waargenomen (Salzer et al., 2008). Er worden ook hemoglobineaggregaten, Band 3-eiwit, Fas, 
FADD, procaspases 3 en 8 en hun afbraakproducten, CD47 en IgG aangetroffen, maar geen 
spectrine of ankyrine (Greenwalt, 2006; Kriebardis et al., 2007; Kriebardis et al., 2008). Het 
oxidatiegetal neemt toe in de tijd. De microdeeltjes zijn rijk aan negatief geladen fosfolipiden 
waardoor hypercoagulabiliteit zou kunnen optreden. De deeltjes binden aan C1q, activeren het 
complement met een C3-binding en verhinderen na fagocytose de activatie van macrofagen en 
spelen misschien een rol bij een soort van immuunsuppressie (Sadallah et al., 2008). De 
microdeeltjes zouden een gewijzigd vermogen vertonen om de circulerende cytokines via het 
Duffy-antigeen te capteren. Men veronderstelt dat dit fenomeen een activatie van de circulerende 
bloedplaatjes teweegbrengt die verantwoordelijk is voor het vrijlaten van pro-inflammatoire 
cytokines (Xiong et al., 2011). Daarentegen bevat het supernatant van niet-gedeleukocyteerde 
concentraten stoffen die de expressie van GPIIb/IIIa op de bloedplaatjes verminderen en 
aggregatie remmen (Matheu & Mc Faul, 2010). In vitro worden de hechting en aggregatie van de 
menselijke bloedplaatjes aangetast door de aanwezigheid van erytrocyten die langer dan 30 
dagen werden bewaard (Morrison et al., 2010). 
 
2. Naast de hierboven aangehaalde eiwitoxidatie en vetperoxidatie stelt men een ophoping van 
monomeren, dimeren en multimeren van hemoglobine op de binnenkant van het 
plasmamembraan vast ter hoogte van het cytoskelet. 
 
3. De opsonisatie door IgG-immunoglobulinen, het geleidelijk tot expressie komen van 
fosfatidylserine op het buitenblad van het plasmamembraan, het verschijnen van herkenbare 
moleculaire motieven door lectin-like determinanten van macrofagen (β-galactose, N-
acetylglucosamine) en de desialylatie zouden de herkenning en de opname van erytrocyten door 
fagocytaire cellen en de hechting aan ontstoken endotheel en aan circulerende bloedplaatjes 
bevorderen. Het vrijkomen van fosfatidylserine werd met de aanmaak van trombine geassocieerd 
(Sweeney et al., 2009) en met een procoagulante activiteit in het algemeen (Lu et al., 2010). 
 
4. Een vooraf bestaande ontsteking (patiënten in ICU, sepsis) zou de expressie van 
adhesiemoleculen op het plasmamembraan van het endotheel doen toenemen (E-selectine, 
ICAM-1 en VCAM-1) door de werking van TNF-α en interleukinen 1 en 6. De verhoogde 
aanwezigheid van talrijke adhesiefactoren brengt een wisselwerking op gang tussen endotheel 
en erytrocyten die met de bewaarduur van erytrocyten zou toenemen (Anniss & Sparrow, 2006). 
Deze adhesie zou nog meer bevorderd worden door de vorming van AGE’s (in het bijzonder van 
N-carboxymethyllysine) die zouden kunnen reageren met de overeenkomstige receptor (RAGE) 
van het endotheelmembraan en door de expressie op het erytrocytoppervlak van 
adhesiemoleculen als CD44, CD47, CD58 en CD147 (Sparrow & Healey, 2006). De toegenomen 
hechting aan het endotheel zou een plaatselijke ontstekingsreactie activeren of verergeren, in het 
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bijzonder in de longen: in vitro verhoogt het supernatant van gedeleukocyteerde EC onmiddellijk 
de doorlaatbaarheid van het longendotheel (Rao et al., 2006). 
 
5. Daling van de membraanexpressie van het Duffy-antigeen en daling van de scavenging van 
pro-inflammatoire chemokinen wat longontsteking bevordert (in een experimenteel model met 
muizen met endotoxinemie). 
 
6. De osmotische weerstand van erytrocyten daalt met de bewaartijd. 
 
3.2.1.3. Morfologische veranderingen 
 
Parallel met een afnemend volume door microvesiculatie, verandert de erytrocyt geleidelijk aan 
van zijn klassieke soepele biconcave schijfvorm naar een eindstadium van rigide sferocyt 
(Berezina et al., 2002) met een neiging tot ophoping en vasthechting aan het endotheel. 
Omkeerbaar in het begin zou deze evolutie verband houden met voornamelijk de acidose en de 
daling van de corpusculaire inhoud aan ATP. De terminale sferocyten kunnen onmiddellijk door 
de milt- of levermacrofagen gesequestreerd worden. Het werd gesuggereerd dat de verminderde 
vervormbaarheid, de fenomenen van ophoping en hechting aan het endotheel tot een fysische 
blokkering van de capillaire microcirculatie, zelfs tot een plaatselijke ischemie zouden kunnen 
leiden (Marik & Sibbald, 1993; Raat et al., 2005). Ongeacht de naar voor gebrachte oorzaak 
wordt in dierenmodellen de transfusie van lang bewaarde EC regelmatig in verband gebracht met 
een daling van de microvasculaire bloedstroom, van pO2 of zuurstofextractie (van Bommel et al., 
2001; Tsai et al., 2004; Raat et al., 2005). 
 
3.2.1.4. Impact van restleukocyten  
 
De leukocyten die naargelang het productieproces in variabele hoeveelheden in het EC aanwezig 
zijn, zouden aan de oorzaak kunnen liggen van verschillende stoornissen van het 
immuunsysteem van de ontvanger: 
 
1. De leukocyten zouden bestanddelen met ontstekingsbevorderende werking kunnen doen 
vrijkomen, met name cytokinen. De allogene transfusie wordt met toenemende concentraties in 
het serum en de weke weefsels van interleukinen 1β, 6 en 8 geassocieerd en ook met het in het 
medium door de leukocyten vrijgegeven TNF-α  omwille van de acidose en de 
bewaartemperatuur. De vrijgekomen IL8 speelde een rol in de tijdelijke leukocytose die bij ICU-
patiënten na transfusie werd waargenomen (Izbicki et al., 2004). In het algemeen speelden de 
leukocyten een rol bij de immuunmodulatieprocessen die de complicaties na ingreep bij 
heelkundepatiënten beïnvloeden. De geregistreerde resultaten zijn tegenstrijdig, behalve voor de 
studies bij hartchirurgiepatiënten, waar de immuunmodulatie de SIRS die door het gebruik van 
ECC (extracorporele circuit) werd veroorzaakt zou verergeren (Bilgin & Brand, 2008). 
 
2. Dezelfde bewaarde leukocyten zouden ook cytotoxische enzymen doen vrijkomen die de 
erytrocytenmembranen fragieler zouden maken waardoor bioactieve lipiden — de al vermelde 
lysofosfolipiden die vrijkomen uit de door de fosfolipase A2 losgemaakte microdeeltjes — 
voortgebracht worden die een neutrophil priming zouden induceren tijdens de transfusie met een 
toenemende expressie van CD11b en CD16 en een activatie van de oxydative burst (Chin-Yee et 
al., 1998; Sparrow et al., 2004) of een activerende werking op bloedplaatjes zouden hebben 
(Zimrin & Hess, 2009). De vrijgekomen lysofosfolipiden zouden een bestaande longpathologie bij 
de ontvanger kunnen verergeren en misschien een rol spelen in de pathogenese van TRALI 
(Silliman et al., 1997; Silliman et al., 2011.) Er is echter geen consensus of unanimiteit over deze 
resultaten. Volgens Vlaar et al. (2011) zouden deze lipiden afkomstig zijn uit plasma en niet uit 
cellen.  
 
3. Het hemolysepercentage van EC ligt hoger als de EC niet gedeleukocyteerd zijn (mechanisme 
door aanmaak van vrije radicalen gesuggereerd). 
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4. De aanwezigheid van grote hoeveelheden leukocyten (niet-gedeleukocyteerde concentraten) 
of bloedplaatjes doet de gehaltes aan verschillende merkers van storage lesion zoals annexine V 
toenemen (Seghatchian et al., 2002). 
 
5. De in de concentraten aanwezige leukocyten vertonen een gewijzigde expressie van 
verschillende chemokinereceptoren die met de ontstekingsreactie verband houden (Illoh et al., 
2006). 
6. De leukocyten waren betrokken bij de aanmaak van vrije radicalen die bij het hemolyseproces 
van bewaarde erytrocyten een rol zouden spelen (Racek et al., 2001). 
 
7. In tegenstelling tot de meeste vaststellingen constateren Ran et al. (2011) dat deleukocytering 
de voor een storage lesion kenmerkende biochemische ontregelingen verergert.  
 
 
3.2.2. Bestudering van hypotheses in verband met de invloed van de bewaarduur van 
erytrocytenconcentraten op de klinische evolutie van de patiënt na transfusie 
 
De erytrocyt ondergaat wijzigingen en wordt beschadigd tijdens zijn bewaring, maar de werkelijke 
klinische impact van deze wijzigingen op de getransfundeerde patiënt is heel omstreden en de 
meeste gesuggereerde pathofysiologische hypotheses zijn meestal erg speculatief:  
 
1. De in vitro experimentele modellen houden geen rekening met de verdunning, de verspreiding 
of de clearance van getransfundeerde elementen en moleculen. Ze houden ook geen rekening 
met de belangrijke complexiteit van het biologisch medium van de ontvanger. Wat betreft de 
veroorzaakte immuunstoornissen, moet men eraan herinnerd worden dat de homeostatische- en 
afweermechanismen van hogere organismen heel complex zijn en dat daarbij verschillende 
controlelussen een rol spelen waarvan de betekenis slechts duidelijk wordt als alle reacties 
samen beschouwd worden.  
 
2. Vervormbaarheid: de hypothese van een tragere microcirculatie en zelfs een blokkering ten 
gevolge van de rigiditeit van de sferocyten, eventueel verergerd door een hechting aan het 
endotheel, en een tendens tot aggregatie is plausibel (Parthasarathi et al., 1999), maar is in vivo 
niet bewezen. De gebruikte experimentele modellen zijn betwistbaar: herhaald gebruik van sterk 
beschadigde erytrocyten, gemengde mens-dier modellen, anomalieën enkel waargenomen bij 
transfusie van de volledige bloedmassa, enz. De aanpassingsmechanismen van de 
microcirculatie aan hypoxie zijn niet in detail bekend, de gemeten parameters zijn indirect (meting 
van microvasculaire pO2 ) en de bestudeerde weefsels of organen (spier, spijsverteringskanaal) 
zijn niet diegene waar het beheer van de hypoxie kritiek is, zoals in nieren, hersenen en hart. Het 
is verbazingwekkend vast te stellen dat de reflectie over de O2-beschikbaarheid voor de weefsels 
op vereenvoudigde vergelijkingen van het bloedtransport o.a. in de anesthesiologie steunt zonder 
rekening te houden met het belang van de celregulatie van het zuurstofverbruik. Zonder in al te 
complexe details te treden, merken we op dat het cellulair zuurstofverbruik in zekere mate 
onafhankelijk is van het zuurstoftransport in bloed en slechts in het geval van ernstige en 
aanhoudende hypoxie aangetast wordt, ongeacht de belangrijke variaties naargelang het 
betrokken weefsel.  
 
3. Wat betreft de gebruikte erytrocyten in de experimentele modellen wordt aangetoond dat de 
muriene erytrocyten zeer snel beschadigd worden in voor mensen ontwikkelde 
antistollingsoplossingen op het vlak van de dalende ATP-concentratie, de leefbaarheid na 
transfusie, de afgenomen vervormbaarheid; het 2,3-DPG verdwijnt aan hetzelfde ritme als in 
humane erytrocyten, maar wordt na transfusie bij ratten niet opnieuw aangemaakt (d’Almeida et 
al., 2000). De studies maken regelmatig gebruik van muriene erytrocyten die 4 weken bewaard 
werden in CPD(A) zonder toegevoegde bewaarvloeistof. Dit is zeer lang en de waarnemingen 
zijn onder deze omstandigheden kunstmatig. Studies die verschillende bewaarmethoden 
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vergelijken tonen enkel bij extreme omstandigheden een duidelijk negatief effect aan. Zelfs in 
betwistbare gemengde modellen met transfusie van oude humane erytrocyten in een 
muizenweefsel wordt bij hypoxie toch een stijgende bloedstroom waargenomen, zelfs als het lijkt 
dat de vasculaire distributie heterogener is dan met versere erytrocyten (Parthasarathi et al., 
1999). 
 
4. De verlaagde ATP-concentratie in de erytrocyten en het gepaard gaande stilvallen van het 
metabolisme zijn na transfusie omkeerbaar. De concentratie daalt bovendien geleidelijk en houdt 
een significant hoog niveau aan zelfs na de bewaartermijn. 
 
5. Het vrijkomen van K+ en lactaat, alsook de acidose van langdurig bewaarde EC zouden geen 
praktische incidentie in de pediatrie hebben, omdat de normalisatie van erytrocytair K+ na 
transfusie na enkele uren wordt voltrokken (Keidan et al., 2004). Het wordt verondersteld dat bij 
pediatrische hartchirurgie vrijgekomen K+ hartritmeproblemen veroorzaakt waarbij er een 
transfusie plaatsvindt om de ECC op te starten. 
 
6. De microdeeltjes zijn nog slecht gekend. Vaak worden ontstekingsbevorderende en 
trombogene eigenschappen eraan toegeschreven, maar toch lijken enkele over een 
endotheelbeschermende werking te beschikken (NO-secretie, dalende ROS-productie en 
angiogenese). De microdeeltjes zouden dus een heterogene groep kunnen vormen (Greenwalt, 
2006) en in een normale of pathologische toestand verschillende moleculaire boodschappen 
kunnen voortbrengen (Meziani et al., 2008). 
 
7. Het verdwijnen van 2,3-DPG tijdens het bewaren is een omkeerbaar proces na transfusie: de 
volledige recuperatie wordt slechts na 72 uur waargenomen, maar blijkt toch snel significant (25 
tot 30 % na 1 uur, 50 % na 24 uur). De exacte in vivo-effecten van de hogere zuurstofaffiniteit van 
erytrocyten in depletietoestand zijn niet gekend. Daartegenover kan ook a priori gesteld worden 
dat de vertraging van de doorgang van erytrocyten in de microcirculatie de tijd beschikbaar voor 
de gasuitwisseling doet toenemen en het aangenomen effect van de 2,3-DPG-depletie kan 
compenseren. In een studie wijzigt het verlies van 2,3-DPG slechts 15 % van de capaciteit van 7 
dagen lang bewaarde muriene erytrocyten om zuurstof vrij te maken (d’Almeida et al., 2001). 
Andere auteurs meten geen enkel verschil op (Raat et al., 2005). Een recente mededeling stelt 
vast dat het bewaren gepaard gaat met een verschuiving van de O2-bindingskromme in de zin 
van een niet significant gestegen affiniteit voor hemoglobine (Gelderman et al., 2010).   
 
8. Het werd regelmatig beweerd dat het bewaren van EC een priming van de immuuncompetente 
cellen zou veroorzaken na transfusie, waarbij een ontstekingsbevorderende respons wordt 
voortgebracht (al dan niet toegeschreven aan erytrocyten, leukocyten of het supernatant). 
Sommige auteurs stellen complexere en genuanceerdere effecten vast met lage kwantitatieve 
variaties in de productie van cytokinen (Weisbach et al., 1999) en niet eenduidige zowel pro- als 
anti-inflammatoire immuunreacties waarbij het supernatant van langer bewaarde erytrocyten 
enkel een anti-inflammatoir respons zou kunnen voortbrengen (Mynster & Nielsen, 2001).  
 
9. Toegenomen expressie van adhesiemoleculen tijdens de bewaring: de materie is complex 
omdat in eenzelfde concentraat jonge en oude erytrocyten — vanuit het oogpunt van de 
medullaire leeftijd —, die door centrifugeren van elkaar gescheiden werden, op verschillende 
wijze evolueren tijdens de bewaring wat betreft de membraanexpressie van 
oppervlaktedeterminanten (GPA, CD44, CD58, CD47, CD 147, annexine V). Maar ook de aan- of 
afwezigheid van leukocyten speelt hier een rol (Sparrow & Healey, 2006). 
 
10. Fosfatidylserine: het geleidelijke transport van fosfatidylserine (PS) naar het buitenblad van 
het cytoplasmamembraan wordt als een merker voor senescentie beschouwd, die in fine de 
fagocytose door cellen van het type macrofaag op gang brengt. Verschillende auteurs hebben 
beweerd een verhoogde expressie van fosfatidylserine tijdens de opslag van erytrocyten te 
hebben aangetroffen, dit betekent dat er een hogere miltsequestratie van oude erytrocyten 



  
− 10 − 

Hoge Gezondheidsraad 

Zelfbestuursstraat 4  ●  1070 Brussel  ●  www.hgr-css.be 

optreedt en een transfusie dus minder doeltreffend is. Deze bewering is omstreden en moet 
waarschijnlijk vanuit een ruimer kader benaderd worden. De externe expressie van PS volgt uit 
een evenwicht tussen flippase (transport van PS van buiten naar binnen) en het omgekeerd 
werkende scramblase. De flippase-activiteit daalt gematig tijdens de opslag (60 % na 7 weken), 
maar de scramblase blijft inactief, waardoor het tot expressie komen van de PS zeer laag is; de 
flippase-activiteit wordt tot 100 % hersteld als de ATP-concentratie en de pH gecorrigeerd worden 
(Verhoeven et al., 2006). De fagocytose wordt in een in vitro-model op gang gebracht door de 
evolutie naar sferocyten en niet door de klassieke signalen van apoptose (Mitrofan-Oprea et 
al.,2007). Dezelfde auteurs merken ook op dat de viabiliteitstest met calceïne-AM normaal is ten 
opzichte van een normale ouder wordende eukaryoot waarbij de test positief wordt en voorafgaat 
aan het tot expressie komen van PS, zonder productie van ROS, significante desialylatie, of 
β−galactose signalen waar te nemen. In dezelfde studie blijft het CD47-antifagocytose signaal 
duidelijk aanwezig en is het tot expressie komen van PS laag (6,6 % van oude erytrocyten tegen 
3,1 bij verse niet-behandelde erytrocyten). De erytroptose is inderdaad de laatste fase in een 
apoptoseproces dat in het merg van start gaat en onderbroken wordt wanneer de erytrocyt in de 
bloedsomloop terechtkomt. In de laatste fase zijn geen caspases betrokken zoals na een normale 
apoptose, maar volgens sommigen calpaïnen. De erytrocyt bevat grote hoeveelheden caspase 3 
en 8 die in vivo inactief en niet activeerbaar zijn in afwezigheid van een kern en mitochondriën 
(Berg et al., 2001). Tijdens de bewaring wordt een geleidelijke toename van de fixatie van 
antigalactose lectinen vastgesteld, maar dit wordt niet aan de medullaire leeftijd van de 
erytrocyten gerelateerd (Sparrow et al., 2007). Alle argumenten samen ondersteunen de 
hypothese dat er tijdens de bewaring van erytrocyten een ander fysiologisch verouderingsproces 
van de erytrocyt in de bloedsomloop plaatsvindt en dat fosfatidylserine geen constante rol speelt. 
Volgens Bosman et al. (2011) zou de externalisering van fosfatidylserine het gevolg zijn van 
(osmotische of energetische) stress, aangezien erytrocyten gevoeliger worden voor stress indien 
de bewaarduur stijgt.  
 
11. De nitrosothiolgroepen en de synthese van NO: de vaststelling van het loskomen van 
nitrosothiolgroepen (-SNO) in positie Cys-β93 van hemoglobine na het vrijkomen van aan haem 
gehecht zuurstof, met de productie van NO, heeft geleid tot de hypothese van een regulerend 
mechanisme van de vaattonus door hemoglobine zelf. Aangezien deze -SNO-groepen heel snel 
verdwijnen tijdens de bewaring van EC werd gesuggereerd dat een bloedtransfusie met een 
tekort aan regeling van de vaattonus gepaard zou kunnen gaan (Bennett-Guerrero et al., 2007). 
Zonder in detail te treden van een extreem complex systeem waarbij nog slecht gekende 
chemische evenwichten en reacties tussen verschillende stikstofoxides en reducerende 
moleculen een rol spelen (Lauer et al., 2001; McMahon et al., 2002; Schechter & Gladwin, 2003; 
Dejam et al., 2004; Dejam et al., 2005; Crawford et al., 2006; Kleinbongard et al., 2006; Lahiri et 
al., 2006; Bonaventura et al., 2007; Gladwin & Kim-Shapiro, 2008; Winslow & Intaglietta, 2008; 
Mikov et al., 2009), kunnen we enkel zeggen in de huidige stand van de kennis dat het vrijkomen 
van nitrosothiolgroepen uit hemoglobine louter geïnterpreteerd moet worden als een verplaatsing 
van een chemisch evenwicht dat niet in verband met de vaattonus staat, of eenvoudigweg als 
een bijkomende modulator in de productie van stikstof door nitrietgroepen (Crawford et al., 2006; 
Isbell et al., 2008). Verder wordt opgemerkt dat de -SNO-groepen van hemoglobine meerdere 
uren nodig hebben om zich na transfusie te herstellen, terwijl de vasodilatatoire capaciteit al op 
peil is (Zimrin & Hess, 2009), en ook dat transgene muizen, waarbij Cys-β93 door een alanine 
vervangen is, hun vasodilatatoire capaciteit als reactie op hypoxische stress behouden. 
 
12. Meerdere auteurs stelden in dierenmodellen na de transfusie van oude EC een verminderde 
zuurstofvoorziening van de weefsels vast. Toch wijzen andere studies op de afwezigheid van 
klinische verschillen, in functie van de bewaarduur, in de zuurstofvoorziening van de hersenen na 
beoordeling door een neurocognitieve test (Weiskopf et al., 2006) of in de zuurstofvoorziening 
van de weefsels bij ICU-patiënten (Walsh et al., 2004). In vitro blijft in standaard 
bewaaromstandigheden het vermogen van menselijke erytrocyten om zuurstof te binden en weer 
los te laten behouden tot 42 dagen, ondanks een lichte left shift in de curve (Gelderman et al., 
2010). 
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Conclusie 
 
Kort samengevat bestaat er thans onvoldoende experimentele of eenduidige 
onderbouwing voor de meeste naar voren gebrachte factoren. De metabole veranderingen 
zijn meestal omkeerbaar of hebben slechts een beperkt effect. De bewering van een 
slechtere reologie werd in vivo in normale transfusieomstandigheden bij mensen 
nauwelijks bevestigd. De ontstekingshypothese is interessant, maar moet op basis van 
nieuwe experimentele feiten nog verder ontwikkeld worden. Alvorens de klinische studies 
te bespreken valt bovendien op te merken dat slechts een klein aantal transfusiepatiënten 
aan lang bewaarde EC wordt blootgesteld (Raat et al., 2005). 
 
 
3.2.3. Klinische studies inzake storage lesion 
 
De conclusie van de breed opgezette klinische studie van Koch et al. (2008) werd ruim verspreid 
door de media (« Old blood can kill you !  ») maar onmiddellijk bekritiseerd door vele deskundigen 
(AABB, 2008; Adamson, 2008; BEST, 2008; CBBS, 2008; HHS, 2008) met als gevolg dat een 
groot aantal brieven naar het tijdschrift gestuurd werd (Benjamin & Dodd, 2008; Fenzel et al., 
2008; Habib & Zacharias, 2008; Hall, 2008). Inderdaad de verworven kennis over de degradatie 
van erytrocyten tijdens het bewaren (storage lesion) en de mogelijke klinische impact ervan is al 
het onderwerp van talrijke reviews en systematische reviews (Tinmouth & Chin-Yee, 2001; 
Vamvakas, 2002; Ho et al., 2003; Vamvakas, 2003; Marik, 2004; Muñoz et al., 2004; Solheim et 
al., 2004; Elfath, 2006; Tinmouth et al., 2006; Almac & Ince, 2007; Hébert et al., 2007; Shehata et 
al., 2007; Vamvakas, 2007; Dzik, 2008; van de Watering & Brand, 2008; Weinberg et al., 2008b; 
Kor et al., 2009; Lelubre et al., 2009; Zimrin & Hess, 2009; Vandromme et al., 2009; van de 
Watering, 2009; Liumbruno & AuBuchon, 2010; Triulzi et al., 2010; Vamvakas, 2010; Zubair, 
2010; Pavenski et al., 2011; van de Watering, 2011; Weinberg et al., 2011; Wilkinson et al., 
2011). Uiteindelijk werd een meta-analyse gepubliceerd (Vamvakas, 2010) waarbij 
geconcludeerd wordt dat na opname van de bijgestelde resultaten van 22 observationele studies 
geen enkel nadelig effect kan worden aangetoond. Gelet op het klein aantal studies, die een 
zekere homogeniteit tussen elkaar vertonen, heeft de auteur echter de resultaten in hartchirurgie 
reeds opnieuw geanalyseerd naar aanleiding van de publicatie van twee nieuwe adequate 
studies (Vamvakas, 2011). 
 
De verschillende omstandigheden waarin de gekende studies worden uitgevoerd verhinderen 
een succesvolle individuele vergelijkende bespreking. De verstrekte inlichtingen zijn soms 
onvolledig, meerdere pathologieën worden bestudeerd en meerdere endpoints gebruikt, de 
voorwaarden voor inclusie en uitsluiting variëren sterk, net zoals de klinische en biologische 
parameters voor de vergelijking van de groepen. Er zijn ook grote verschillen in de statistische 
behandeling vastgesteld. De studies bestrijken een twintigtal jaren; het is dus mogelijk dat onder 
invloed van de technologische veranderingen het begrip risicopatiënt in de hartchirurgie gewijzigd 
is, zonder het nog over de rol van technische veranderingen als deleukocytering te hebben. Op 
het gebied van hartchirurgie zijn interventietechnieken op kloppend hart ontwikkeld die grondig 
verschillen van de klassieke chirurgie met ECC, of het gaat om het pathologisch profiel van de 
patiënten of de systemische ontstekingsprocessen. 
 
Dit onderwerp zal dus besproken worden, waarbij de studie van Koch et al. (2008) echter een 
aparte bestudering verdient, gezien haar belang en haar groot patiëntenaantal. Bij het onderzoek 
naar de geldigheid van de ondernomen studies worden de hartchirurgiepatiënten niet 
onderscheiden van de andere. De specifieke benadering van deze patiënten zal verder in de 
tekst aan bod komen. In tabel 1 staan de basisgegevens van de gepubliceerde of nog lopende 
studies, behalve de studie van Basran et al. (2006) die in 2009 werd ingetrokken. In Tabel 2 
staan de basisgegevens in verband met hartchirurgie. 
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Tabel 1. Synopsis van de algemene resultaten. 
 
De cijfers in de tabel geven het aantal studies weer met als resultaat de aan- (S) of afwezigheid 
(NS) van een statistisch significant verband tussen de bestudeerde parameter (in ordinaat) en de 
bewaarduur van erytrocytenconcentraten. Enkel de klinische uitkomsten die in meer dan één 
studie voorkwamen, werden opgenomen (cf. Tabellen 3 en 4). 
 

 Retrospectief Prospectief RCT TOTAAL 

 S NS S NS S NS S NS 

Mortaliteit 6 8 2 5  4 8 17 

Hopsitalisatieduur 2 7 2 2 1 1 5 10 

Bloedverlies na operatie     2 1 2 1 

Nierfalen 2 1 1 1   3 2 

Ventilatieduur  1  1 1  1 2 

Morbiditeit 1  1    2 0 

Infectie 4 2 2 3  1 6 6 

Pneumonie 1 2 1 1   2 3 

Oedèmes pulmonaires    2  1 0 3 

Systemische V02     2   0 2 

Zuurstofvoorziening   1 2   1 2 

MODS 2 1 2   2 4 3 

TOTAAL  18 22 12 19 4 10 33 51 
 
 
 
Tabel 2. Synopsis van de resultaten in verband met hartchirurgie. 
 
De cijfers in de tabel geven het aantal studies weer met als resultaat de aan- (S) of afwezigheid 
(NS) van een statistisch significant verband tussen de bestudeerde parameter (in ordinaat) en de 
bewaarduur van erytrocytenconcentraten. Enkel de klinische uitkomsten die in meer dan één 
studie voorkwamen, werden opgenomen (cf. Tabellen 3 en 4). 
 

 Retrospectief Prospectief RCT TOTAAL 

 S NS S NS S NS S NS 

Mortaliteit 3 3 1 2   4 5 

Hopsitalisatieduur  3 1 1 1 1 2 5 

Bloedverlies na operatie     2 1 2 1 

Nierfalen 1 1 1 1   2 2 

Ventilatieduur  1  1 1  1 2 

Morbiditeit 1  1    2 0 

Infectie 2 1  1  1 2 3 

Pneumonie  2 1 1   1 3 

TOTAAL 7 11 5 7 4 3 16 21 
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3.2.3.1. Gepubliceerde studies 
 
In dit advies worden 65 studies besproken die tussen 1984 en 2010 gepubliceerd werden, 
waaronder 26 retrospectieve (40 %), 21 prospectieve (32,3 %), en 18 van het type RCT (27,7 %) 
(cf. Tabel 3 en Tabel 4). Onder de RCT’s zijn er 4 lopende studies en is er 1 nog niet in zijn 
geheel gepubliceerd. Het aantal patiënten in de studies is meestal klein, vooral in de RCT’s. De 
inventaris is niet noodzakelijk exhaustief. Onlangs werd een gedetailleerde vergelijkende studie 
gepubliceerd (Triulzi & Yazer, 2010). 
 
 
Figuur 1. De rekrutering van patiënten volgens het type studie (cf. Tabellen 3 en 4). 
 
NB. 4 RCT’s zijn nog bezig met het rekruteren van patiënten en worden niet in de grafiek weergegeven. 
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Er zijn 20 studies in verband met hartchirurgie, waaronder 10 retrospectieve, 4 prospectieve en 6 
RCT’s; van de 6 RCT’s heeft er 1 betrekking op pasgeborenen en zijn er 2 nog in de 
rekruteringsfase; op te merken valt dat de 4 al gepubliceerde RCT’s een zeer klein aantal 
patiënten omvatten (33, 161, 200 en 237) (cf. Tabel 4). 
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De studies die geen verband houden met hartchirurgie zijn vanuit meerdere klinische 
invalshoeken gevoerd: ICU-patiënten, septische patiënten, patiënten met trauma’s van variabele 
intensiteit, colorectale kanker, enz. 
 
Het is niet mogelijk om exacte cijfers over deleukocytering te geven, ofwel door het ontbreken 
aan inlichtingen of door het variabel en gemengd gebruik van twee soorten concentraten. Bij de 
studies buiten RCT komen in de prospectieve studies de twee soorten ongeveer evenveel aan 
bod, terwijl in de meeste retrospectieve studies niet-gedeleukocyteerde concentraten gebruikt 
worden. Bij de RCT wordt er slechts in een heel oude studie niet-gedeleukocyteerde 
concentraten gebruikt (Manno et al., 1991). 
 
De klinische of biologische in acht genomen criteria — meerdere criteria zijn mogelijk per studie 
(cf. Tabel 1) — zijn mortaliteit (25 studies of 38,5 %), hospitalisatieduur (15 studies of 23 %), 
infecties in het algemeen (12 studies of 18,5 %), MODS (7 studies of 10,8 %), pneumonie (5 
studies of 7,7 %), nierfalen (5 studies of 7,7 %), cerebrale zuurstofvoorziening, VO2, pH-variatie, 
bloedverlies, terugkomen van kanker, TRALI, diep veneuze trombose (TVP), capillaire perfusie, 
morbiditeit in het algemeen, herstel na transfusie en ventilatieduur. 
 
 
3.2.3.2. Analyse van de resultaten  
 
1. Specifieke technische moeilijkheden: wat transfusie betreft moeten de studies niet alleen 
met de voor alle klinische proeven gemeenschappelijke moeilijkheden kampen maar ook met 
specifieke moeilijkheden waardoor de betekenis van de geregistreerde resultaten afgezwakt 
wordt: 
 
� Specifieke financieringsproblemen bemoeilijken het opzetten van studies met een 
voldoende aantal patiënten, zodat een voldoende statistische robuustheid gewaarborgd zou zijn.  
� Transfusiepatiënten vertonen regelmatig een hoge en complexe morbiditeit met als gevolg 
meerdere statistisch verstorende variabelen. Ten gevolge van deze vaak acute morbiditeit is het 
moeilijk om het strikte protocol van een gecontroleerde prospectieve studie te volgen, omdat de 
beslissing tot transfusie afhangt van klinische en biologische criteria en het ondenkbaar is om een 
prospectieve studie te randomiseren zoals in het kader van de gewone farmacologie: de 
beslissing al dan niet tot transfusie over te gaan kan niet door een toewijzingsproces opgelegd 
worden. Daarom kampt een prospectieve studie met het statistisch lot voor te behouden voor 
niet-getransfundeerde patiënten: het uitvallen uit de studie en ontstaan van een minstens 
theoretische bias of naleven van het principe van intention to treat met gecorreleerde reductie 
van odds ratios. 
�  De studies inzake storage lesion vormen in zekere zin een subgroep bij de algemene 
studies over transfusie-effecten, het valt dus te verwachten dat de statistische waarde van de 
resultaten niet echt zullen verschillen bij toepassing van een gelijkaardig protocol. Uit het 
verleden blijkt dat er een groot probleem is op het vlak van de interpretatie van de resultaten van 
transfusiestudies. 
� Het vergelijken van de verschillende studies wordt door de diverse bereidingswijzen van 
de concentraten bemoeilijkt (gedeleukocyteerd of niet, verschillende bewaarvloeistoffen). 
� Het regelmatig waargenomen verband in de crude data tussen transfusie en morbi-
mortaliteit mag niet rechtstreeks geïnterpreteerd worden, omdat de hoeveelheden 
getransfundeerde concentraten in het algemeen in verband staan met de klinische toestand van 
de persoon: hoe hoger de morbiditeit van de persoon, hoe groter de kans op transfusie en hoe 
meer EC hij zal ontvangen. Dit verband werd door een literatuurreview vanaf 2006 bevestigd 
(Reeves et al.,2008).  
 
Om deze redenen zijn de meeste klinische studies in verband met het probleem van storage 
lesion van het retrospectieve type, met de gekende beperkingen die hieraan verbonden zijn, 
naast nog enkele andere specifieke beperkingen die met transfusie gepaard gaan (van de 
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Watering & BEST, 2011): in een retrospectieve studie is het niet mogelijk om de ouderdom van 
de EC te kiezen, de patiënten ontvangen dus een mengeling van zakjes van verschillende 
ouderdom. Volgens de wetten van de waarschijnlijkheid zijn er in de bestudeerde cohorte weinig 
patiënten die enkel zeer jonge concentraten of het omgekeerde, zeer oude concentraten, zouden 
ontvangen hebben. Daar het meestal retrospectieve studies betreft, betekent dit ook dat er geen 
bepaald fysiopathologisch mechanisme op de voorgrond kan worden gesteld en dat de klinische 
omstandigheden die dit zouden kunnen aantonen niet opgezocht kunnen worden. 
 
2. Algemene resultaten: in alle klinische studies inzake de effecten van storage lesion vinden de 
meeste auteurs geen statistisch significant verband tussen de bewaarduur van EC en de 
opgenomen klinische parameters als mortaliteit, opnameduur in ICU, duur van kunstmatige 
beademing en orgaanfalen. Wanneer in een studie een statistisch significant verband 
gerapporteerd wordt, zijn de gemeten verschillen vaak klein of toch ten minste in absolute zin 
(Koch et al., 2008). Als verondersteld wordt dat de recente studies rekening houden met de 
beperkingen van de voorgaande studies, is het niet onbelangrijk om vast te stellen dat de meest 
recente studies in tegenstelling tot de oudere meestal een positief verband aantreffen. 
 
3. Resultaten in verband met hartchirurgie: de studies inzake hartchirurgiepatiënten kunnen 
opnieuw in het algemeen kader geplaatst worden en er zijn geen grote fundamentele verschillen 
tussen de studies inzake hartchirurgie en andere (Triulzi & Yazer, 2010). De studie van Koch et 
al. (2008), de belangrijkste op dit ogenblik, werd al uitvoerig toegelicht. De hartchirurgie vertoont 
enkele specifieke kenmerken in verband met het gebruik van ECC: het opzetten van een 
extracorporele circulatie veroorzaakt een ontstekingsbevorderende toestand die de normale 
ontstekingsreactie van de hartchirurgie kan verergeren. Deze reactie bestaat hoofdzakelijk uit 2 
delen, het één verbonden aan de ontstekingsactivatie, het andere aan het vrijkomen van 
stresshormonen. De niet-specifieke activatoren van deze systemische reactie zijn het chirurgisch 
trauma, het bloedverlies, de transfusie en de hypothermie. De ECC ontketent of verergert de 
ontsteking door de contactactivatie, ischemie en reperfusion injury (afklemmen van de aorta), 
hieraan kan nog een systemische endotoxinemie vanuit de ingewanden toegevoegd worden. De 
systemische reactie is variabel, gaande van een matige SIRS tot een multi-orgaanfalen (MODS). 
Terwijl de gerandomiseerde studies in het algemeen tegenstrijdige resultaten geven over de 
mogelijke rol van getransfundeerde leukocyten (ongefiltreerde concentraten) (Vamvakas & 
Blachjman, 2007; Englehart et al., 2009; Bilgin et al., 2010; Rosenbaum et al., 2011) zijn ze 
conclusiever inzake hartchirurgie (endpoint: postoperatieve complicaties die met een stijging van 
de mortaliteit geassocieerd worden) (STS Workforce on Evidence Based Surgery, 2011). 
Vamvakas (2007) merkt ook op dat de RCT’s inzake hartchirurgie een stijging van de mortaliteit 
op korte termijn aantonen indien niet-gedeleukocyteerde concentraten gebruikt worden, terwijl de 
andere RCT’s geen enkel verschil aanwijzen.  
 
4. De positieve studies: de studies die een verband tussen de bewaartijd van de 
getransfundeerde erytrocyten en een ongunstige klinische evolutie hebben aangetoond, krijgen 
geregeld kritiek om verschillende redenen, naargelang de studie (voor een review, zie Zimrin & 
Hess, 2009): 
 
� De patiëntenaantallen zijn vaak klein; in de meeste gevallen gaat het om enkele 
honderdtallen patiënten. Dit beperkt de statistische kracht en de kans is groter dat het toeval of 
een onevenwicht tussen de cohorten de resultaten beïnvloeden.  
� Meerdere studies, waaronder vooral de oudste, wegen de resultaten niet af tegen het 
aantal concentraten die de patiënten ontvangen. Het is echter zo dat statistisch gezien de 
mortaliteit stijgt met het aantal getransfundeerde concentraten; de aangevoerde uitleg hiervoor is 
dat een patiënt zoveel meer kans heeft om transfusies te ontvangen naarmate de ernst van zijn 
klinische toestand (Engoren et al., 2002; Dessertaine et al., 2008; van de Watering & Brand, 
2008). Daarnaast is het volgens de wetten van de waarschijnlijkheid zo dat hoe meer 
concentraten een patiënt krijgt, hoe meer oude concentraten hij ontvangt (van de Watering & 
Brand, 2008). Het verband vastgesteld tussen bewaarduur en klinische prognose zou dus 
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onrechtstreeks zijn en niet oorzakelijk. Er ontbreekt een gehele of gedeeltelijke multivariate 
analyse in meerdere studies.  
� De meeste studies zijn monocentrisch. 
� De patiëntencohorten zijn vaak heterogeen op het vlak van leeftijd, morbiditeit en risico. 
� De stratificatie van patiënten volgens de ouderdom van de getransfundeerde concentraten 
legt heel belangrijke verschillen bloot tussen de studies en de relevantie van enkele keuzes is 
omstreden. Sommige auteurs gebruiken de gemiddelde bewaarduur van getransfundeerde 
concentraten, anderen maken een indeling in verschillende leeftijdsklassen, nog anderen kiezen 
de oudste concentraten, vanuit de veronderstelling dat de oudste de gevaarlijkste zijn. Spinella et 
al. (2009) verdedigen dat idee en beweert dat één of twee concentraten die meerdere weken 
werden bewaard zouden volstaan om een effect te hebben. Men kan zich afvragen of deze 
verschillende keuzes niet kunstmatig zijn, aangezien de auteur de configuratie kan bevoordelen 
die een positief zo niet gewenst resultaat oplevert. 
� Het aantal klinische criteria blijkt vaak erg groot, wat betekent dat één ervan positief kan 
blijken enkel en alleen door het toeval (afhankelijk van de p weerhouden als significant). Volgens 
Dzik (2008) bestaat één van de eenvoudigste oplossingen erin de aangenomen p door het aantal 
bestudeerde criteria te delen; als deze techniek op de studie van Koch et al. (2008) wordt 
toegepast, worden alle waargenomen verbanden teniet gedaan, behalve die met de intubatietijd.  
� Pediatrische studies: het aantal getransfundeerde concentraten is niet enkel aan de 
klinische ernst gerelateerd, maar ook aan de leeftijd en het gewicht van het kind; aangezien de 
waarschijnlijkheid om oude concentraten te ontvangen met het aantal getransfundeerde 
concentraten stijgt, zijn er tussen beide groepen belangrijke objectieve verschillen waargenomen, 
bijvoorbeeld de kinderen in PICU van 37 maanden en 15 kg ontvangen concentraten die jonger 
zijn dan 14 dagen, die van 77 maanden en 26 kg ontvangen oudere concentraten (Karam et al., 
2010). 
� De talrijke technieken voor statistische correctie (propensity scores, logistic regression 
analysis) om het effect van de verstorende variabelen te corrigeren hebben slechts een 
gedeeltelijk correctief effect door de aanwezigheid van niet-geïdentificeerde factoren en het 
benaderende karakter van de correcties. 
� Het is mogelijk dat de positieve studies op het vlak van verwijzing en verspreiding 
oververtegenwoordigd zijn omdat ze van een voordeel genieten wanneer de teksten ter publicatie 
in tijdschriften worden voorgelegd. 
� De positieve connotatie van de notie “versheid” kan psychologisch belangrijk zijn (Dzik, 
2008): als de onderzoeker intuïtief aanvoelt dat wat vers is beter is, zou het kunnen dat hij op 
zoek gaat om dit te bewijzen. In sommige buitenlandse bloedinstellingen wordt daarom vers 
volledig bloed gebruikt om de inflammatoire en procoagulante effecten van de ECC voor 
hartchirurgie bij pasgeborenen te beperken. Volgens sommigen heeft dit beleid geen positieve 
effecten en zou het in bepaalde gevallen zelfs schadelijk kunnen zijn (Mou et al., 2004). 
� Van de Watering merkt op (van de Watering & Brand, 2008; van de Watering, 2011) dat 
95 % van de statistisch significante verbanden uit Noord-Amerikaanse studies komt, tegenover 5 
% uit Europese studies; dit doet één of andere bias vermoeden. Hij suggereert dat dit 
merkwaardig verschil aan de verschillende bewaar- en bereidingswijzen van de concentraten kan 
toegeschreven worden, hetgeen al inderdaad gedocumenteerd werd (hematocriet, 
hemolysegraad, ATP, 2,3-DPG, zuurstofsaturatie, vrijkomen van interleukinen in het 
supernatant). Als dit juist is, zou het erop neerkomen dat de kwaliteit van de bewaring de 
klinische prognose kan wijzigen en bijgevolg zou de bewaarduur een factor van negatieve 
prognose kunnen zijn. Een andere mogelijke uitleg is het beter naleven van de 
transfusiedrempels (triggers) in Noord-Amerika dan in Europa. De transfusiepatiënten bevinden 
zich gemiddeld in een ernstigere klinische toestand, waardoor de schadelijke rol van de 
transfusie van oude concentraten zou kunnen worden aangetoond. 
� Daar meerdere experimentele modellen de tussenkomst van een inflammatoire 
component in de storage lesion suggereren, lijkt het logisch om in de hartchirurgiestudies een 
onderscheid te maken tussen de patiënten geopereerd met ECC of op kloppend hart. De keuze 
van de operatietechniek hangt onder andere immers af van klinische factoren en de morbiditeit 
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van de patiënt. Dit onderscheid komt nauwelijks voor in de gekende studies, de interventies op 
kloppend hart vertegenwoordigen echter momenteel 20 % van de gevallen. 
� De clinicus zou eerder geneigd zijn om positieve resultaten te vinden uit aandacht voor de 
bescherming van de patiënt, de transfusiedeskundige daartegenover zou die liever niet vinden 
om het beheer van de stocks niet in het gedrang te brengen.  
 
5. Positieve studies inzake hartchirurgie: naast de al uiteengezette beperkingen kregen de 
twee belangrijkste studies, waarvan de auteurs tot de conclusie kwamen van een verband tussen 
een toegenomen mortaliteit bij hartchirugiepatiënten en de ouderdom van de concentraten, 
ernstige kritiek, naast de principiële kritiek op de studies in het algemeen: 
 
- Het artikel van Basran et al. (2006) werd eindelijk ingetrokken, omdat er duidelijke fouten in de 
resultatentabellen stonden (irrealistische grenzen voor de betrouwbaardheidsintervallen) die niet 
gecorrigeerd konden worden, omdat de auteur meldt dat de experimentele dataset zoekgeraakt 
is. 
 
- De studie van Koch et al. (2008) kreeg uit meerdere hoeken inhoudelijke kritiek: 
 
� Als de verdelingscurve van het aantal getransfundeerde concentraten grotendeels 
vergelijkbaar is voor de twee armen van de studie wordt opgemerkt dat de patiënten met de 
meeste transfusies in de overgrote meerderheid van de gevallen oudere concentraten kregen: 
het is dan ook normaal dat in deze categorie de hoogste mortaliteit wordt geregistreerd. 
� Er is een belangrijk verschil in de ABO-groepen van de patiënten van de twee armen van 
de studie. Dit omdat het een retrospectieve studie betreft en dat de gemiddelde ouderdom van 
aflevering door de transfusiecentra van de ABO-groep afhangt: de meest gevraagde (O) worden 
na een korte bewaarduur getransfundeerd, terwijl de andere (A en vooral B) later. De O-groepen 
hebben door de afwezigheid van de expressie van fucosyl-transferase een verminderde activiteit 
van de von Willebrandfactor; dit houdt een theoretisch risico van toegenomen bloedingen en 
trombo-embolisch accident in, ten opzichte van een patiënt uit de A- of B-groep. De patiënten die 
de meest verse concentraten kregen, in hoofdzaak die uit de O-groep, waren misschien minder 
vatbaar voor trombo-embolische verwikkelingen. De coronaire syndromen zijn meer uitgebreid bij 
patiënten uit de A-groep dan bij patiënten uit de O-groep (Ketch et al., 2008). Anderzijds maakt 
het de vergelijking van de verdelingscurven van de twee armen van de studie ongeldig als de O-
patiënten een tendens vertonen tot toegenomen bloedingen en ze misschien ook meer 
concentraten dan andere ontvangen hebben.  
� De conclusies zijn gedeeltelijk gebaseerd op niet bijgestelde variabelen (overlevingscurve 
van Kaplan Meier). 
� Er zijn duidelijke verschillen in morbiditeit tussen de twee groepen die betrekking hebben 
op significante parameters (linkerhartkamerfunctie, perifere vasculopathieën, mitrale regurgitatie). 
� De patiënten die oudere concentraten hebben ontvangen, werden op een later tijdstip 
geopereerd dan de andere. Ze hebben dus een veel groter aandeel gedeleukocyteerde 
concentraten ontvangen. Het is ook mogelijk dat er de laatste jaren meer hoogrisicopatiënten 
gerekruteerd werden naargelang de evolutie van de technieken. 
� In absolute zin zijn de gemeten verschillen van de klinische evolutie tussen de twee 
groepen klein (mortaliteit, intubatieduur, respiratoire insufficiëntie, nierinsufficiëntie, MODS). 
� Het probleem rond het groot aantal parameters werd hierboven al aangehaald. 
� In hun antwoord op de kritiek van Hall (2008) melden de auteurs dat een deel van de 
patiënten EC zonder bloedgroepbepaling ontvangen had. Het percentage stemt overeen met het 
verschil op de niet bijgestelde overlevingscurve Kaplan Meier. 
 
- Hoewel ze voor meerdere verstorende variabelen werden bijgesteld, hebben twee recentere 
retrospective studies (Ranucci et al., 2009; Andreasen et al., 2011) betrekking op EC die niet 
gedeleukocyteerd werden. Het resultaat vermeld door Ranucci et al. (2009) kon bovendien niet 
worden waargenomen bij patiënten die na het begin van de chirurgische ingreep werden 
getransfundeerd. 
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- Een recente kleine observationele studie (Sanders et al., 2011) toont aan dat er een verband 
bestaat tussen de bewaarduur van de erytrocyten en de duur van het verblijf in het ziekenhuis, 
alsook het ontstaan van nierschade bij hartchirurgiepatiënten. Het kleine patiëntenaantal in deze 
studie beperkt de statistische kracht ervan. Voorts zijn er zeer opvallende verschillen tussen de 
studiearmen (leeftijd en klinische prognosescores), wat het belang en de validiteit van deze 
studie nadelig beïnvloedt.  
 
- De studies van Edgren et al. (2010) en Eikelboom et al. (2010) werden adequaat bestudeerd en 
in de updating van de meta-analyse van Vamvakas (2010) over hartchirurgie opgenomen. De 
opname van vier bijgestelde studies voor het aantal getransfundeerde EC toont geen toename 
van de mortaliteit van de patiënten aan, te wijten aan de opslagduur (Vamvakas, 2011).  
 
6. De negatieve studies: de studies die geen verschil hebben vastgesteld tussen patiënten die 
met vers ingezamelde of langdurig bewaarde concentraten getransfundeerd werden, zijn ook 
vatbaar voor kritiek, soms om dezelfde redenen als voor de studies met tegenovergestelde 
resultaten: 
 
� De verschillen in de bewaarduur van de concentraten tussen de studiearmen zijn vaak 
klein. 
� De getransfundeerde concentraten zijn meestal niet zo oud. 
� Het resultaat kan beïnvloed zijn door het statistisch te zwaar doorwegend aantal 
transfusies die klein in volume zijn (1 of 2 concentraten). 
� De patiëntenaantallen in de studies zijn vaak te klein, waardoor de statistische kracht in 
alle gekende studies onvoldoende is. In een studie betreffende het belang van perioperatieve 
transfusie bij prothesechirurgie werd berekend dat ondanks een groot patiëntenaantal (8.787 
deelnemers) het niet mogelijk zou zijn om een verschil van 25 % in mortaliteit tussen de twee 
armen van de studie vast te stellen (Carson et al., 1998). De auteurs zijn van oordeel dat voor 
een verschil van de orde van 10 % samen met een statistische bewijskracht van 80 % het aantal 
patiënten tien maal groter moet zijn, namelijk bijna 90000 patiënten. Ter vergelijking, de studie 
van Koch et al. (2008), de belangrijkste op dit ogenblik inzake storage lesion, telt slechts 
ongeveer een 6.000-tal patiënten. In een andere schatting inzake het meten van de mortaliteit in 
hartchirurgie werden heel gelijkaardige cijfers bekomen en werd de kostprijs van een RCT-studie 
onder deze omstandigheden tussen de 18 en 21 miljoen Amerikaanse dollar beraamd (Steiner & 
Stowell, 2010). 
� Vermoed kan worden dat in sommige gevallen laagrisicopatiënten geselecteerd worden 
om de studie te vergemakkelijken en het aantal verstorende variabelen te beperken. 
� In de gepubliceerde studies worden de patiënten op basis van een bepaald 
pathofysiologisch mechanisme gekozen. Een eventueel negatief effect zou dus niet door een 
statistische analyse kunnen worden aangetoond moest dit laatste enkel binnen een min of meer 
klein onderdeel van het patiëntenbestand opduiken. 
� Keuze van de endpoints: de keuze van de criteria mortaliteit en zelfs opnameduur in ICU 
is misschien niet relevant. Hoewel het criterium mortaliteit voor een geneesherenkorps een 
psychologisch sterk criterium is en hoewel de te transfunderen bevolkingsgroepen in het 
algemeen risicogroepen zijn met een reëel sterfterisico en het een robuust en weinig omstreden 
criterium betreft, is het ook een zware uitkomst en dus weinig adequaat om de gematigde 
pathologische effecten te meten en is het te indirect, aangezien de medische ploeg in de 
klinische evolutie kan ingrijpen. Het zou beter zijn om in de eerste plaats biochemische criteria te 
selecteren of meer doelgerichte klinische endpoints zoals nierinsufficiëntie of metingen van 
vasculaire insufficiëntie. Het zijn echter net de retrospectieve studies, het talrijkst, die het 
criterium van mortaliteit bevoorrechten bij gebrek aan voldoende informatie over het precieze 
verloop van de transfusies van de in de studie opgenomen patiënten. Deze gemakkelijker uit te 
voeren studies kunnen een groot aantal patiënten opnemen, waardoor hun betekenis groter 
wordt, terwijl het criterium mortaliteit in dit geval inadequaat kan zijn. 
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� Het is merkwaardig dat de doeltreffendheid van de transfusie niet vermeld wordt bij de 
besprekingen over de ouderdom van de concentraten en hun invloed. Op te merken valt dat de 
mogelijke negatieve impact van lang bewaarde erytrocyten grotendeels aan een verminderde 
aflevering van moleculair zuurstof aan de weefsels wordt toegeschreven. De huidige transfusies 
worden nu ter preventie van cardiovasculaire complicaties voorgeschreven en bij gebrek aan een 
objectief transfusiecriterium ontvangen een groot aantal patiënten een transfusie om een 
minderheid te beschermen. De al of niet doeltreffende transfusie heeft geen invloed op de 
klinische prognose, als de patiënt op het moment van de transfusie geen nood heeft aan een 
grotere zuurstofcapaciteit. Dit zou betekenen dat elke arm van een studie een min of meer groot 
aantal patiënten zou kunnen omvatten, waarvan de klinische status door de transfusie niet 
beïnvloed kan worden. Dit zal de resultaten van de studie aantasten en de odds ratios doen 
dalen. 
� Een laatste punt geldt voor alle studies, maar zou vooral op negatieve studies een impact 
kunnen hebben: de beweerde stoornissen die de functie van de erytrocyten kunnen wijzigen zijn 
meestal van voorbijgaande aard met kinetieken van algemene regularisatie van de orde van 0 tot 
72 uur (ontsteking en oplosbare mediatoren, ATP, 2,3-DPG, vervormbaarheid, enz.). 
Logischerwijze kan men hieruit afleiden dat de frequentie van transfusies een rol zou kunnen 
spelen, terwijl geen enkele studie hier echter rekening mee houdt. 
 
Conclusie 
 
Samengevat is er geen enkele gepubliceerde en onbetwiste klinische studie die 
overtuigende elementen aanreikt om te kunnen beweren dat de transfusie van lang 
bewaarde EC de klinische evolutie van patiënten negatief kan beïnvloeden, zowel in de 
hartchirurgie als in andere klinische situaties. De meeste proeven, ongeacht hun klinisch 
kader, stellen geen significant verschil vast en de studies met tegenovergestelde 
resultaten vertonen dergelijke lacunes, dat hun resultaten met voorzichtigheid moeten 
worden bekeken. De praktische, technische en methodologische moeilijkheden in het 
domein van transfusie verhinderen het aantonen van een significant klinisch effect, ook al 
betreft het een reëel effect. Het niet kunnen aantonen van een statistisch verband mag dus 
zeker niet geïnterpreteerd worden als een afwezigheid van een effect. 
 
 
3.2.4. Lopende studies en perspectieven 
 
Meerdere gecontroleerde klinische studies onder andere in de hartchirurgie worden 
aangekondigd of zijn nog in ontwikkeling (zie Tabel 4): 
 
ABC-PICU: internationale (VS & Canada) multicentrische superioriteitsstudie met meer dan 
1.500 kinderen in de ICU, die ofwel minder dan 7 dagen oude concentraten kregen, of 
concentraten kregen volgens de gebruikelijke procedures; endpoints: ontstaan of verergering van 
MODS na 28 dagen, mortaliteit. Deze studie is in voorbereiding en wordt door de onderzoekers 
van ABC (Anemia and Blood Transfusion in Critical Care) gecoördineerd.  
 
ABLE: multicentrische Canadese studie, met een groep van 2.500 volwassen ICU-patiënten; 
vergelijken van de transfusie van EC van minder dan 8 dagen met EC die volgens de 
standaardprocedure verdeeld worden; primaire endpoint:s: mortaliteit en morbiditeit na negentig 
dagen. 
 
ARIPI: Canadese studie op 377 prematuren, die ofwel minder dan 7 dagen oude concentraten 
kregen, of concentraten kregen volgens de gebruikelijke procedures; endpoints: mortaliteit na 90 
dagen en orgaanfalen na eenzelfde termijn. 
 



  
− 20 − 

Hoge Gezondheidsraad 

Zelfbestuursstraat 4  ●  1070 Brussel  ●  www.hgr-css.be 

RCSDOCS: monocentrische Amerikaanse studie inzake transfusies bij 2.800 
hartchirurgiepatiënten met EC van minder dan 14 dagen of meer dan 20 dagen oud; 
endpoint:: postoperatieve morbiditeit. 
 
RECESS: multicentrische Amerikaanse studie inzake transfusies bij 1.800 hartchirurgiepatiënten 
met EC van minder dan 10 dagen of meer dan 21 dagen oud; endpoint: MODS. 
 
Parallel hiermee zal het NHLBI (National Heart, Lung, and Blood Institute) basisonderzoek 
uitvoeren naar microdeeltjes en naar de verschillende mogelijk immunomodulerende of 
ontstekingsbevorderende moleculen, NO en zijn scavenging.  
 
Deze studies lijken a priori op meerdere punten omstreden: de patiëntenaantallen zijn nog 
beperkt, wat vooral benadelend is in het geval van heterogene cohorten (ABLE). Geen enkele 
studie beoogt een specifiek oorzakelijk mechanisme, de verschillen in bewaarduur zijn ofwel klein 
ofwel betwistbaar. Gezien de specifieke vervaardigingsprocessen voor de in Noord-Amerika 
gebruikte concentraten en het feit dat onmiddellijk vóór de transfusie (bedside) een 
deleukocytering kan worden toegepast, zullen de conclusies die eruit zullen worden getrokken 
niet noodzakelijk ook voor andere regio’s, waaronder Europa, geldig zijn. Voorts weegt in enkele 
gevallen de financiële druk door op de uitvoering ervan (Zimrin & Hess, 2009). 
 
Om in de best mogelijke omstandigheden de mogelijke invloed van de bewaarduur van EC aan te 
tonen, lijkt het logisch om de concentraten te vergelijken die zo groot mogelijk van elkaar 
verschillen in ouderdom. Dit voorstel lijkt voor sommigen ethisch onaanvaardbaar, vooral in het 
geval van risicopatiënten, indien de exclusieve transfusie van zeer oude EC in een studiearm een 
behandeling van lagere kwaliteit inhoudt ten opzichte van de huidige situatie waarbij de patiënten 
meestal een mengeling van EC krijgen van verschillende ouderdom. Hier kan men tegen in 
brengen dat er geen huidige bewijzen zijn voor een negatief effect van de bewaarduur, dat het 
legaal is om alle EC vóór hun vervaldatum te transfunderen en dat de transfusie van verse 
concentraten gekende nadelen heeft: verminderde kwaliteit van hemostatisch thrombus 
(Roeloffzen et al., 2010), toegenomen incidentie en risico van overdracht van infectieagentia, 
microchimerisme en GvHD. Het betreft wel zeldzame of weinig significante nadelen.  
 
Wat kunnen we verwachten van de nog lopende RCT’s? 
 
Gezien de negatieve of gemengde resultaten van de al bekende studies is het heel 
onwaarschijnlijk dat lesion storage een groot of significant en constant klinisch probleem zou 
kunnen voortbrengen voor ten minste de hele getransfundeerde populatie. Als er werkelijk een 
schadelijke werking ten gevolge van de bewaarduur van EC zou bestaan, dan zouden de 
mogelijke klinische gevolgen in het slechtste geval mineur zijn of beperkt tot sommige patiënten, 
ofwel door een specifieke voorbeschikking of door een samenkomen van bepaalde factoren 
verbonden aan de patiënt of de transfusie. Om de vraag te beantworden, zouden de RCT studies 
grote patiëntenaantallen moeten omvatten, nadat eerst de betrokken fysiopathologische 
processen correct gedefinieerd werden om voldoende homogene groepen samen te stellen. Het 
is niet zeker dat de lopende RCT’s de gewenste antwoorden zullen geven. 
 
 
3.2.5. Impact op de bevoorrading van bloedcomponenten 
 
Wat betreft de ouderdom van getransfundeerde EC, is het belangrijk op te merken dat in ten 
minste één studie (ABLE) de huidige verdeling (first in, first out) vergeleken wordt met een 
systematisch gebruik van EC van minder dan 14 dagen. Tot nu toe beoogde het onderzoek te 
achterhalen of de lang bewaarde concentraten schadelijk zouden kunnen zijn. Hier vraagt men 
zich ook af of het exclusieve gebruik van verse EC wel klinisch voordelig zou zijn. De twee 
vragen zijn verwant, maar niet identiek en de statistische behandeling is verschillend. Als de 
studies negatief blijken, betekent dit niet dat de oude EC niet voor problemen kunnen zorgen. Als 
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de studies positief zijn, wordt het risico gelopen dat men evolueert naar een algemene verdeling 
van vers bloed, wat ernstige problemen zou kunnen veroorzaken voor het beheer van de 
bloedbanken, hoewel de studies slechts een algemeen antwoord bieden zonder een 
mechanisme of een specifiek klinisch kader te identificeren. Uit een simulatiestudie van de 
werking van een bloedbank onder deze omstandigheden blijkt dat het systematisch gebruik van 
verse concentraten tot een tekort van beschikbare zakjes zou leiden van 51 %, 20 %, 10 % of 4 
% afhankelijk van een cut-off op 7, 14, 21 of 28 dagen (Fontaine et al., 2010). Het gaat louter om 
een schatting op basis van een mathematisch model en niet om een meting van de werkelijke 
omstandigheden. Hébert et al. (2005) hebben in een kleine pilootstudie (ICU en hartchirurgie, 66 
patiënten) de bevoorrading van EC kunnen behouden (concentraten van een gemiddelde 
bewaring van minder dan 8 en 15 dagen ten opzichte van de huidige situatie), maar er werd geen 
verbetering waargenomen. Het lage patiëntenaantal beperkt sterk de draagwijdte van deze 
resultaten. Anderzijds hebben Zimrin & Hess (2009) geraamd dat de EC-verspilling van 1 % naar 
30 % zou stijgen als de bovengrens voor de opslagduur van 42 naar 21 dagen wordt 
teruggebracht. Hierdoor zou zich een ernstig probleem stellen betreffende het aangepaste 
beheer van de beperkte voorraad aan bloeddonaties. Een zo omvangrijk tekort zou grote 
inspanningen vanwege alle actoren op vlak van volksgezondheid vereisen (CSS, 2009). Voor de 
ziekenhuizen waarvan de EC-voorraden de aanvraag overstijgen, hebben Atkinson et al. (2011) 
kunnen aantonen dat bepaalde wijzigingen op het gebied van het toekenningsbeleid de 
aflevering van EC die 10 tot 20 dagen minder lang bewaard werden kan toelaten. 
 
Er werd geen enkele RCT uitgevoerd waarbij getransfundeerde patiënten met niet-
getransfundeerde patiënen worden vergeleken in de hartchirurgie, de chirurgie of intensieve 
zorgen (Wilkinson et al., 2011). Een schatting van de gevolgen van het niet transfunderen kan 
echter afgeleid worden van de enquête door Lienhart et al. (2006). In deze enquête werden de 
overlijdensverklaringen van een nationale databank gebruikt om de oorzaken van de peri-
operatoire mortaliteit te wijten aan de anesthesie te evalueren. Het is opvallend dat de meeste 
gevallen van overlijden betrekking hadden op de afwezigheid van transfusie of een uitgestelde 
transfusie en dat slechts een gering deel van de verwikkelingen na een transfusie-episode te 
voorschijn kwamen.  
 
 

3.3 Conclusies 
 
1. Tijdens het bewaren van EC bestemd voor humane transfusie ondergaan deze metabole en 
structurele veranderingen die na verloop van tijd geleidelijk aan significant worden, hoewel ze 
naargelang het geval in meer of mindere mate omkeerbaar zijn. Naar aanleiding van de eerste 
retrospectieve studies werd gesuggereerd dat deze degradaties de morbiditeit en het 
mortaliteitscijfer van transfusiepatiënten in verschillende klinische kaders, waaronder de 
hartchirurgie, zouden toenemen.  
 
2. Zonder over doorslaggevende feiten te beschikken die op een of meerdere specifieke 
fysiopathologische mechanismen zouden kunnen wijzen, hebben de sindsdien ondernomen 
studies die slechts weinig gecontroleerde proeven omvatten, tot tegenstrijdige resultaten geleid, 
ongeacht het bestudeerde klinische kader (hartchirurgie, intensieve zorgen, oncologie, pediatrie, 
neo-natologie). Door de talrijke technische en praktische moeilijkheden waarop de onderzoekers 
stoten, gekoppeld aan de zwakke methodologie van de meeste studies is een nuttige 
vergelijkende studie van de gepubliceerde proeven voorlopig niet mogelijk, noch een uitspraak 
over de relevantie van de getoetste hypothese. Middelburg et al. (2010) hebben recent 
aanbevolen een aantal stappen in acht te nemen om de invloed van de grootste variabele (i.e. de 
indicatie van de transfusie) te matingen voor wat betreft de voorbereidingsfase van een klinische 
studie. 
 
3. Het voorzorgsprincipe kan ingeroepen worden om de voorkeur te geven aan het gebruik van 
verse concentraten, zonder dat er bewijzen zijn dat ze minder schadelijk zouden zijn, zoals het al 
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de praktijk is voor acute patiënten in de cardiologie en intensieve zorgen in verschillende centra 
(Zubair, 2010)? De HGR is van oordeel dat het voorzorgsprincipe kan worden ingeroepen 
wanneer de toepassing van een nieuwe technologie overwogen wordt waarvan de eventuele 
negatieve bijwerkingen onbekend zijn of wanneer negatieve effecten vastgesteld worden zonder 
dat een vermoede factor als oorzaak kan aangeduid worden. In het geval van storage lesion 
betreft het een goed gekende praktijk en zou het principe niet op onomstreden vastgestelde 
klinische effecten rusten, maar op betwistbare theoretische en gedeeltelijk experimentele 
overwegingen, sommigen oordelen zelfs dat het niet nuttig, zelfs onethisch, zou zijn om een RCT 
uit te voeren (Vamvakas, 2010). De aangevoerde bewijzen blijven tegenstrijdig en de 
implementatie van een preferentieel gebruik zou daarbij ook een probleem kunnen scheppen op 
vlak van de bevoorrading aan bloedcomponenten voor andere patiënten. De ontvangers van 
erytrocytenconcentraten van korte bewaarduur zouden trouwens een ongunstig resultaat kunnen 
ervaren. Volgens de HGR blijkt dus hieruit dat het voorzorgsprincipe niet moet toegepast worden 
in de context van de gestelde vraag. De HGR wijst daarentegen op de noodzaak het 
voorzorgsprincipe wel aan te halen bij het beslissen over het al dan niet transfunderen (HGR, 
2010; Isbister et al., 2011; Vamvakas, 2011). 
 
4. Een herziening van de situatie zou zich in de toekomst kunnen opdringen, in het bijzonder naar 
aanleiding van de verwachte resultaten van de toekomstige RCT’s en de fundamentele 
onderzoeken die nu op touw gezet worden. De objectieve verstoringen in de structuur en de 
fysiologie van de erytrocyt tijdens het bewaren in de bloedbanken zijn talrijk en nieuwe 
kwaliteitsvolle experimentele protocols zetten de deur op een kier voor andere pathogenische 
hypotheses. Vanuit wetenschappelijk oogpunt mag deze discussie nog niet gesloten worden. 
Daarnaast mag niet uit het oog verloren worden dat de voortdurende ontwikkelingen op het 
gebied van bewaring, van protocols van revitalisering van bewaarde concentraten en andere min 
of meer gesofistikeerde technieken als het invriezen, het elimineren van erytrocyten van 
gevorderde medullaire ouderdom, het wassen van erytrocyten, het selecteren van de donoren 
(betreft de hemolyse en hemoglobine recovery), het gebruik van regenererende liposomen, het 
wijzigen van  de pH-waarde of het bewaren in anaërobiose (Szymanski et al., 2001; Draper et al., 
2002; Hess & Greenwalt, 2002; Hess et al., 2003; Lockwood et al., 2003; Hess et al., 2006; 
Högman et al., 2006; Högman et al., 2006b; D’Amici et al., 2007; Yoshida et al., 2007; Zehnder et 
al., 2008; Dumont et al., 2009; Raat et al., 2009; Burger et al., 2010; Hess, 2010; McAteer et al., 
2010; Raval et al., 2010; Yoshida & Shevkoplyas, 2010; Ashenden & Mørkeberg, 2011; Meyer et 
al., 2011) in de toekomst een oplossing zouden kunnen bieden. Hierdoor zou de huidige 
discussie overbodig worden, tenminste vanuit praktisch oogpunt voor zover de huidige toegelaten 
bewaarduur blijft toegepast.  
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Aanbevelingen 
 
1. Gezien de huidige stand van wetenschappelijke kennis is het volgens de HGR niet 
aanbevolen om vandaag de dag voor de bloedtransfusie van hartchirurgiepatiënten of 
volwassenen in andere klinische situaties rekening te houden met de bewaarduur van 
erytrocytenconcentraten. De 6 redenen hiervoor zijn de volgende: 
 

- tegenstrijdige resultaten; 
- het betwistbare, subjectieve en niet-definieerbare karakter van de toe te passen 

bewaarduur; 
- de beperkte impact van de aangehaalde klinische effecten voor wat betreft de 

klinische ernst en het aantal blootgestelde patiënten; 
- methodologische onzekerheden inzake de uitvoering en statistische behandeling in 

de gepubliceerde positieve studies;  
- technische verschillen in verband met de productie van erytrocytenconcentraten 

(gebruikte bewaarvloeistof, deleucocytatie of niet en deleucocytatiemethode); 
- risico’s op de ontregeling van en schaarste van bloedcomponenten in het geval van 

een toegenomen beroep op erytrocytenconcentraten van korte bewaarduur. 
 
2. In afwachting van een duidelijk en eenduidig wetenschappelijk antwoord op de gestelde 
vraag, is er vanuit medische hoek meer voordeel om de transfusie-indicatie strenger af te 
wegen dan om een selectieprocedure in te stellen voor erytrocytenconcentraten op basis 
van hun bewaarduur.  
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Tabel 3. Verband tussen de bewaarduur van erytrocytenconcentraten en klinische complicaties: observationele studies. 
 

Studie
 2
 Methode Patiëntengroep Aantal 

patiënten 
Omschrijving van 
de bewaarduur 
van de 
getransfundeerde 
eenheden 

Complicaties  Deleukocytering
3
 Verband  

met langere 
 duur

4
 

 

Marik, 1993 Prospectief Intensieve zorgen 23 Gemiddelde 
ouderdom van de 
eenheden 

Systemische VO2  
Maximale 
wijziging van de 
pHi 

N 
 

              

NS 
 

S 

Martin, 1994 Retrospectief Intensieve zorgen 698 Aantal eenheden > 
14 d 

Hospitalisatieduur  S 

Purdy, 1997 Retrospectief Intensieve zorgen 31 Gemiddelde 
ouderdom van de 
eenheden 

Mortaliteit  S 

Edna, 1998 Retrospectief Colorectale chirurgie 290 Mediane 
ouderdom 

Infecties N NS 

Vamvakas, 1999 Retrospectief Hartchirurgie 261; 
      192 

Gemiddelde en 
mediane 
ouderdom van de 
eenheden; 2 
verschillende 
bewaarvloeistoffen 

Pneumonie 
Wondinfectie 

< 5% Y NS  
 

Zallen, 1999 Retrospectief Trauma  63 Gemiddelde 
ouderdom 24 d of 
30 d 

Multi-orgaanfalen  S 

Mynster, 2000 Prospectief Colorectale chirurgie 225 Mediane 
ouderdom van de 
oudste eenheid 

Infecties N S 
 
 

Vamvakas, 2000 Retrospectief Hartchirurgie 268 Gemiddelde 
ouderdom van de 
eenheden 

Hospitalisatieduur < 5% Y NS 

                                                
2 De studie van Basran et al. (2006) die vaak in reviews en meta-analyses wordt opgenomen, staat niet in de lijst, omdat ze in 2009 definitief werd 
teruggetrokken. 
3 Aan- (Y) of afwezigheid (N) van een deleukocytering aan de hand van filtratie. 
4 Aan- (S) of afwezigheid (NS) van een statistisch significant verband. 
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Fernandes, 2001 Prospectief Intensieve zorgen 15 Gemiddelde 

ouderdom van de 
eenheden 

Systemische en 
gastrische VO2 

Y NS 

Mynster, 2001 Prospectief Colorectale chirurgie 452 Bewaarde 
eenheden < 21 d of 
> 21 d 

Mortaliteit 
 
Terugkerend 

N NS 
 

S (< 21 d) 
Keller, 2002 Retrospectief Trauma 86 Aantal eenheden > 

14 d 
Hospitalisatieduur N NS5 

Offner, 2002 Prospectief Trauma  61 Aantal eenheden > 
14 en 21 d 

Infecties N S 
 

Leal-Noval, 2003 Prospectief Hartchirurgie 585 Gemiddelde 
ouderdom van de 
eenheden en 
ouderdom van de 
oudste eenheid 

Mortaliteit 
 
 
Pneumonie 

N NS 
 
 

S 

Gajic, 2004 Retrospectief Intensieve zorgen 181 Bewaarde 
eenheden < 15 d, 
15 - 20 d of > 20 d 

Hospitalisatieduur 70 % Y NS 

Murrell, 2005 Retrospectief Trauma 275 Gemiddelde 
ouderdom 
vermenigvuldigd 
met het aantal 
eenheden 

Mortaliteit 
 
 
Hospitalisatieduur 

N NS 
 
 

S 

Schmith, 2005 Prospectief Intensieve zorgen 35 Gemiddelde 
ouderdom van de 
eenheden 

Cerebrale 
zuurstofvoorziening 

N6 S 

Taylor, 2006 Prospectief Intensieve zorgen 449 Gemiddelde 
ouderdom van de 
oudste eenheid 

Nosocomiale 
infecties 

N of gemengd NS 

                                                
5 Niet-significant resultaat na correctie door Mynster (2003) en volgens de aangepaste modellen. 
6 P. le Roux (2011; pers. comm.) 
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van de Watering, 2006 Retrospectief Hartchirurgie 2.732 Gemiddelde 

ouderdom 
van de 
eenheden en 
ouderdom 
van de 
jongste, de 
oudste en 
rond het 
gemiddelde  

Mortaliteit 
Hospitalisatieduur 

N NS 

Weiskopf, 2006 Prospectief Anemie 
(gezonde vrijwilligers) 

9 Bewaarde 
eenheden 
3,5 u of 23 d 

Falende cerebrale 
zuurstofvoorziening 

 NS 

Gajic, 2007 Prospectief Intensieve zorgen 916 Gemiddelde 
ouderdom 
van de 
eenheden 

TRALI  NS 

Sakr, 2007 Prospectief Intensieve zorgen 
(ernstige septikemie 
en septische shock) 

35 Mediane 
ouderdom 
van de 
eenheden 

Capillaire perfusie Y NS 

Dessertaine, 2008 Retrospectief Intensieve zorgen 534 Bewaarde 
eenheden < 
14 d en < 21 
d 

Mortaliteit Y NS 

Koch, 2008 Retrospectief Hartchirurgie 5.902 Oudste 
ouderdom 
van de 
eenheden < 
14 d of  ≥ 15 
d 

Morbiditeit 
Mortaliteit 
 

Halverwege de 
studie Y7 

S 

                                                
7 Volgens Koch & Blackstone (2007). 
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Leal-Noval, 2008 Prospectief Trauma 64 Bewaarde 

eenheden < 
10 d, 10 - 14 
-d, 15 - 19 d 
of > 19 d 

Falende cerebrale 
zuurstofvoorziening 

Y NS8 
 
 
 
 

Luten, 2008 Prospectief Oncologie 
(hoge dosis 
chemotherapie) 

10 Bewaarde 
eenheden 0 - 
10 d of 25 - 
35 d 

Herstel na transfusie (na 
24 u) 

Y NS 

Nahra, 2008 Retrospectief Intensieve zorgen 422 Gemiddelde 
ouderdom 
van de 
eenheden, 
de eerste 
eenheid en 
de oudste 
eenheid < 29 
d of > 29 d 

Nocosomiale 
infectiegraad 

 S 

Weinberg, 2008 Prospectief Trauma  1.813 Bewaarde 
eenheden < 
14 d of ≥ 14 
d 

Hospitalisatieduur 
Mortaliteit 

Y NS 
(S, als > 6 
eenheden) 

Weinberg, 2008b Retrospectief Trauma 1.624 Bewaarde 
eenheden < 
14 d of ≥ 14 
d 

Nierfalen 
Pneumonie 
Mortaliteit 

Y S 

Yap, 2008 Retrospectief Hartchirurgie 670 Gemiddelde 
ouderdom 
van de 
eenheden, 
de oudste 
eenheid en 
de bewaarde 
eenheden > 
30 d 

Mortaliteit  
Nierfalen 
Pneumonie 
Hospitalisatieduur 
Ventilatieduur 
 

3,8 % Y 
 

NS 

                                                
8 Niet-significant resultaat na correctie door Netzer et al. (2008). 
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Festic, 2009 Prospectief Intensieve zorgen 28  Mortaliteit 

Infecties 
Longoedemen 

 NS 

Kneyber, 2009 Retrospectief Trauma 67 Gemiddelde 
ouderdom 
van de 
eenheden 

Mortaliteit  
Hospitalisatieduur 

Y NS 

Ranucci, 2009 Retrospectief Hartchirurgie 
(priming in de 
neonatologie; 
pediatrie) 

192 Bewaarde 
eenheden < 
≤  4 d of > 5 
d 

Longcomplicaties 
Nierfalen 
Infecties 
 

N S 
(NS indien 

toegediend na 
priming) 

Spinella, 2009 Retrospectief Trauma 202 Bewaarde 
eenheden < 
27 d of ≥ 28 
d 

Mortaliteit 
Diep veneuze trombose 

Y 
 
 
 
 

S 

Edgren, 2010 Retrospectief Trauma; 
Hartchirurgie; … 

387.130 Bewaarde 
eenheden 
entre 10 en 
19 d of ≥ 30 
d  

Mortaliteit Risico-inschatting 
wijzigt niet bij 

ontvangers van 
enkel 

gedeleukocyteerde 
eenheden 

S9 

Eikelboom, 2010 Prospectief Hartchirurgie 4.933 Mobiel 
gemiddelde 
ouderdom 
van de 
eenheden en 
ouderdom 
van de 
oudste 
eenheid 

Mortaliteit Y S 
 
 
 
 
 

 

                                                
9 De 5 % mortaliteitstoename vermeld door deze auteurs volgt geen dosis/respons-relatie: de mortaliteit onder de patiënten die het kleinste aantal oudste 
eenheden gekregen hadden, was groter dan bij die welke het grootste aantal kregen. Geen enkele doodsoorzaak was predominerend. 
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Gauvin, 2010 Prospectief Intensieve zorgen 455 Bewaarde 
eenheden > 7 
d, > 14 d en > 
21 d of 
ouderdom 
van de oudste 
eenheid 

Multi-orgaanfalen 
 

Y S 

Karam, 2010 Prospectief Intensieve zorgen 296 Mediane 
ouderdom 
van de 
bewaarde 
eenheden < 
14 d of ≥ 14 d 

Multi-orgaanfalen 
Hospitalisatieduur 

86 % Y S 
 

Robinson, 2010 Retrospectief Hartchirurgie 909 Bewaarde 
eenheden < 
28 d of ≥ 29 d 

Mortaliteit Y S 

Andreasen, 
2011 

Retrospectief Hartchirurgie 4.240 Ouderdom 
van de 
bewaarde 
eenheden < 
14 j of ≥ 14 j 

Ernstige 
postoperatieve 
infectie  

N S 

Cata, 2011 Retrospectief Oncologie 
(prostatectomie) 

405 Ouderdom 
van de oudste 
(autologe) 
eenheid of 
mediane 
ouderdom 
van de 
bewaarde 
(allogene)  
eenheden ≤  
13 d, tussen 
13 en 18 d, ≥ 
18 d 

Biochemische 
recidief na  5 
jaren 

 NS 

Hassan, 2011 Retrospectief Trauma 820 Ouderdom 
van de 
bewaarde 
eenheden ≤ 
14 d of > 14 d 

Mortaliteit 
Ernstige 
septikemie of 
shock 

 NS 
 

S 
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Juffermans, 
2011 

Retrospectief Intensieve zorgen 134 Ouderdom 
van de 
bewaarde 
eenheden ≤ 
14 d of > 14 d 

Nosocomiale 
infecties 

Y S 

Kekre, 2011 Retrospectief Oncologie 
(hematopoïetische 
stamceltransplantatie) 

555 Ouderdom 
van de 
bewaarde 
eenheden < 
15 d of  ≥ 15  

Mortaliteit  
Multi-orgaanfalen 
Hospitalisatieduur 
Opname op 
intensieve zorgen 

Y NS 

McKenny, 2011 Prospectief Hartchirurgie 1.153 Ouderdom 
van de 
bewaarde 
eenheden 
(tem 35 d) ≤ 
14 d of > 14 d 
en ≤ 21 d of > 
21 d  

Mortaliteit 
Nierfalen 
Pneumonie 
Infectie 
Hospitalisatieduur 
Ventilatieduur 

Y NS 

Petitilä, 2011 Prospectief Intensieve zorgen 757 Maximum 
ouderdom in 
kwartielen 
van de 
bewaarde 
eenheden 

Mortaliteit 
 

Y S 

Sanders, 2011 Prospectief Hartchirurgie 176 Ouderdom 
van de 
bewaarde 
eenheden ≤ 
14 d of > 14 d  

Hospitalisatieduur 
Nierfalen 
Morbiditeit 

Y S 

van Straten, 
2011 

Retrospectief Hartchirurgie 5.316 Ouderdom 
van de 
bewaarde 
eenheden < 
14 d of ≥ 14 d 

Mortaliteit Y  NS 
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Tabel 4. Verband tussen de bewaarduur van erytrocytenconcentraten en klinische complicaties: gerandomiseerde studies. 
 
 
Studie Patiëntengroep Aantal 

patiënten 
Omschrijving van 
de bewaarduur 
van de 
getransfundeerde 
eenheden 

Complicaties Deleukocytering Verband 
met langere 

duur 
 

Fogh-Andersen, 
1984 

Chronische 
hemodialyse 

10 Bewaarde 
eenheden < 5 d of 
14 d 

Hemolyse N NS 

Wasser, 1989 Hartchirugie 237 Bewaarde 
eenheden < 12 u 
of 2 - 5 d 

Postoperatief 
bloedverlies 

N NS 

Manno, 1991 Hartchirurgie 161 Bewaarde 
eenheden ≤ 2 d of 
≤ 5 d; 
gereconstitueerd 
oud bloed 

Postoperatief 
bloedverlies 

N S 

Eshleman, 1994 Neonatologie 12 Bewaarde 
eenheden ≤ 5 d of 
10 - 35 d 

K+, 2-3-DPG en 
P50 post-transfusie 

N NS 

Rivers, 2001 Intensieve zorgen 
(ernstige 
septikemie  en 
septische shock) 

130   
— 10 

Mortaliteit 
Multi-orgaanfalen 
 

 NS 

Schulman, 2002 Trauma 17 Bewaarde 
eenheden < 11 d 
of > 20 d 

Mortaliteit Y NS 
(S < 11 d) 

Mou, 2004 Hartchirurgie 200 Bewaarde 
eenheden 
gemiddeld 48 u of 
140 u; 2 
verschillende 
bewaarvloeistoffen 

Hospitalisatieduur Niet 100 % Y NS 
(S < 2 d) 

                                                
10 Gezien meerdere transfusies (namelijk oudere eenheden) werden toegediend in het kader van een duidelijk gunstige behandeling. 
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Walsh, 2004 Trauma 22 Bewaarde 

eenheden < 6 d of 
> 21 d 

Gastrische 
zuurstofvoorziening 

Y NS11 

Hébert, 2005 Intensieve zorgen 57 
 

Mediane 
ouderdom van de 
bewaarde 
eenheden 4 d of 
19 d 

Mortaliteit Y NS 
(S < 4 d) 

Wallis, 2005 Hematologie 10 Bewaarde 
eenheden < 10 d 
of > 24 d 

Hb incrementen en 
2-3-DPG 24 uur 
post-transfusie 

Y NS 

Fergusson, 
200612 

Intensieve zorgen 
(vroeggeborenen) 

377  Bewaarde 
eenheden < 7 d of 
≥ 8 d 

Composiet 
Mortaliteit 
Infecties 
Hospitalisatieduur 

Y Vervolledigd 
in 2007; 

in publicatie 
 

Chittock, 2007 Hersentrauma  60 Bewaarde 
eenheden < 5 d of 
≥ 20 d 

Cerebrale 
zuurstofvoorziening 

 Vervolledigd 
in 2007; 

niet 
gepubliceerd 

Gajic, 2008 Intensieve zorgen 200 (in 
rekrutering) 

Bewaarde 
eenheden < 5 d of 
≥ 6 d 

Longoedemen 
Mortaliteit 
Multi-orgaanfalen 

Y NS13 
 

Gruenwald, 
2008 

Hartchirurgie 
(pasgeborenen) 

33 Bewaarde 
eenheden ≤ 2 d of 
mediane 
ouderdom 14 d; 
gereconstitueerd 
vers bloed 

Volume 
thoraxdrainage/ 
Bloedingen 
Ventilatieduur 
Postoperatieve 
infecties 
Hospitalisatieduur 

Y S 
 
 

S 
NS 

 
S 

Koch, 2008 Hartchirurgie 2.800 (in 
rekrutering) 

Bewaarde 
eenheden < 14 d 
of ≥ 20 d 

Morbiditeit en 
Mortaliteit 

Y [Voorzien 
voor 2013] 

                                                
11 Napolitano & Corwin (2004) en ook Weil (2004) verwerpen het besluit van de auteurs. 
12 Opzet van de studie voorgelegd door Fergusson et al. (2009). 
13 Abstract mbt de eerste 100 patiënten werd recent gepubliceerd door Kor et al. (2011). 
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Lacroix, 200914 Intensieve zorgen 1.500 (in 

rekrutering) 
Bewaarde 
eenheden < 8 d of 
≥ 9 d 

Mortaliteit 
Multi-orgaanfalen 
Nosocomiale 
infecties  
Hospitalisatieduur 

Y [Voorzien 
voor 2013] 

Assmann, 
200915 

Hartchirurgie 1.800 (in 
rekrutering) 

Bewaarde 
eenheden ≤ 10 d 
of ≥21 d 

Multi-orgaanfalen 
Mortaliteit 

Y [Voorzien 
voor 2013] 

Spinella, 2011 Intensieve zorgen 
(pediatrie) 

1.500 
voorzien in 
rekrutering 

Bewaarde 
eenheden < 7 d of 
≥ 8 d 

Multi-orgaanfalen 
Mortaliteit 

Y [Voorzien 
voor 2016] 

 
 

                                                
14 Opzet van de studie voorgelegd door Lacroix et al. (2011). 
15 Haalbaarheidsanalyses gepubliceerd door Bennet-Guerrero et al. (2009) en Steiner et al. (2010). 
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5. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid. 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies: 
 
ANTOINE Martine hartchirurgie ULB 
DENEYS Véronique*  transfusie  Service du Sang, 

Croix Rouge de 
Belgique; UCL 

LATINNE Dominique* hematologische biologie UCL 
MUYLLE Ludo*  bloed, weefsels en cellen UA; UZA; FAGG 
SELLESLAG Dominik  interne geneeskunde, hematologie AZBrugge 
SZABO Bertrand  transfusie  Clinique Reine 

Astrid Malmédy 
 
 
De werkgroep werd voorgezeten door Mevrouw Véronique DENEYS en het wetenschappelijk 
secretariaat werd verzekerd door Roland HÜBNER. 
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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). 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 een mailtje sturen 
naar info.hgr-css@health.belgium.be  
 


