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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Op 17 december 2007 heeft de HGR een adviesaanvraag ontvangen van de Administrateur-
generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten over de 
virusinactivatie van bloedplaatjes met de “MIRASOL”-methode. 
 
Laten we eerst preciseren dat de term pathogeenreductietechnologie (PRT: Pathogen Reduction 
Technology) de voorkeur verdient boven virusinactivatie. De thans beschikbare methoden 
hebben immers een veel ruimer activiteitenspectrum dan enkel virusinactivatie: ook bacteriën en 
parasieten zijn er gevoelig voor. Het is dus de term PRT die in deze argumentatie zal worden 
gebruikt. 
 
De transfusie van bloedplaatjes gaat gepaard met een overdrachtsrisico van bekende of 
opduikende infectieziekten (Corash, 2000; Webert et al., 2008). Het bacteriële risico mag hier 
zeker niet verwaarloosd worden (Andreu et al., 2008; Benjamin, 2008; Jacobs et al., 2008; 
Murphy et al., 2008) en de transfusieaccidenten kunnen uiterst ernstig zijn. Het bacteriële risico 
wordt algemeen als volgt geschat: 1 septische shock per 75.000 toedieningen veroorzaakt door 
niet geïdentificeerde bacteriële groei op het einde van de behoudsduur van het 
bloedplaatjesconcentraat met een letaliteit van 20 % (Blajchman  et al., 2005; Eder et al., 2007). 
Het belang van de pathogeenreductie bij het tegengaan van de incidentie van infectieuze 
voorvallen, met hun morbiditeit en mortaliteit, toe te schrijven aan de transfusie van bloedplaatjes 
werd in een vorig advies van de HGR omstandig uiteengezet (HGR, 2008).  
 
Op dit ogenblik wordt geoordeeld dat de gevalideerde PRT-methoden een aantal voordelen 
bieden voor de optimale beveiliging van bloedbestanddelen (HGR, 2002; Seghatchian & de 
Sousa, 2006; Bryant & Klein, 2007; Klein et al., 2007; Alter, 2008; Solheim, 2008; Klein & Bryant, 
2009; Klein et al., 2009). Ook de HGR oordeelde (HGR, 2008) dat deze techniek voor de 
transfusie van bloedplaatjesconcentraten volgende aanzienlijke voordelen biedt: 

- reductie van de huidige overdrachtsrisico’s van vele infectieuze agentia met name  
bacteriën (grampositieve en -negatieve, aërobe en anaërobe), alsook parasieten en 
virussen met enveloppe; 

- mogelijke reductie van de overdrachtsrisico’s via bloedtransfusie van sommige 
gelijkaardige opduikende agentia, in het bijzonder wanneer die nog niet bekend of 
geïdentificeerd zijn en er dus nog geen tests bestaan om ze op te sporen. 

 
Dientengevolge heeft de HGR de toepassing van deze technologie op bloedplaatjesconcentraten 
nuttig geacht, samen met een aandachtig toezicht op lange termijn via hemovigilantie (HGR, 
2008). 
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Dit advies wil nagaan of de methode van pathogeenreductie van bloedplaatjesconcentraten met 
riboflavine, zoals toegepast in het “MIRASOL“-systeem, in termen van veiligheid en 
therapeutische efficiëntie gevalideerd is. 
 

2. CONCLUSIE 
 
De HGR is van mening dat er op basis van de beschikbare onderzoeken gegevens bestaan om 
ertoe te besluiten dat de “MIRASOL“-methode voor bloedplaatjes een techniek is van algemene 
reductie van pathogenen zoals bacteriën, parasieten en virussen, doch niet van prionen noch van 
sporen. De efficiëntie van de behandeling voor sommige virussen zonder enveloppe (bv HAV) is 
onvoldoende.  
 
Op basis van preklinische gegevens blijkt riboflavine veilig in vitro wanneer het bij de voorziene 
doseringen op bloedbestanddelen toegepast wordt. Het lijkt overbodig om riboflavine en zijn 
metabole producten na belichting te verwijderen. 
 
Aangezien een additieve oplossing enkel na toepassing van de pathogeenreductietechnologie 
kan worden toegevoegd, is een geldige controle van het uitgevoerde procédé onontbeerlijk. 
 
Eén gerandomiseerde klinische studie heeft geen enkel neveneffect in vivo ten gevolge van het 
procédé kunnen aantonen. De HGR is echter van mening dat de nodige voorzichtigheid geboden 
is, gelet op het geringe aantal patiënten dat tot op heden met behandelde 
bloedplaatjesconcentraten wordt getransfuseerd 
 
Aangezien er nog geen uitgebreide gerandomiseerde studies bestaan, beveelt de HGR aan om 
de efficiëntie van de transfusies van met MIRASOL behandelde bloedplaatjes in meer 
omvangrijke studies te bevestigen. 
 
De HGR raadt dienovereenkomstig aan dat met MIRASOL pathogeengereduceerde 
gedeleukocyteerde bloedplaatjesconcentraten, bestemd voor een volwassen patiënt, het 
minimum aantal van 3.1011 bloedplaatjes dienen te bevatten. 
 
Gegevens aangaande het gebruik van behandelde bloedplaatjes die meer dan 5 dagen na 
afname opgeslagen werden, zijn niet beschikbaar. De met MIRASOL behandelde bloedplaatjes 
kunnen bijgevolg slechts tot 5 dagen na afname opgeslagen worden. 
 
Bovendien is de HGR van mening dat de impact van de verlaging van de 
transfusiewerkzaamheid op de transfusiebehoeften verduidelijking verdient. 
 
De methode beperkt de proliferatie van leukocyten even efficiënt als de routine gammabestraling 
en zou als alternatief voor bestraling gebruikt kunnen worden. 
 
Gelet op het kleine aantal patiënten dat momenteel met bloedplaatjes, behandeld 
met “MIRASOL”, getransfuseerd werd, is de HGR van mening dat het toepassen van een 
nauwgezet, grootschalig toezicht onder alle patiëntengroepen onontbeerlijk is. 
 
De HGR beveelt aan om studies op te stellen teneinde de effecten – ook op lange termijn – van 
de toediening van aldus bereide bloedplaatjes op te sporen, in het bijzonder bij zwangere 
vrouwen, jonge kinderen en patiënten met ernstige bloedingen, refractairiteit of splenomegalie. 
 

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 



  
− 3 − 

Hoge Gezondheidsraad 

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

Lijst van gebruikte afkortingen: CCI  = Corrected Count Increment; HAV = hepatitis A virus; PRT 
= pathogen reduction technology; UVA = ultraviolet A light. 
 

3.1 Methodologie 
 
Het advies is gebaseerd op gegevens uit een vertrouwelijk dossier. Ter vervollediging werden 
voor specifieke aspecten gegevens in de literatuur opgezocht (stand eind juli 2009). De 
referenties uit het dossier werden op de online-pagina's van de tijdschriften gecontroleerd voor 
citaties en via PubMed voor verwante artikels. Auteurs en sprekers op internationale conferenties 
werden gecontacteerd voor bijkomende publicaties, artikels ter perse en nog niet gepubliceerde 
gegevens. 
 

3.2 Uitwerking 
 
De uitdaging waar alle PRT-methodes voor staan is het behoud van de biologische functie van de 
behandelde bloedcellen wanneer adequate niveaus van pathogeenreductie worden bereikt. 
 
De huidige methoden van pathogeenreductie voor bloedplaatjesconcentraten kunnen immers 
gepaard gaan met ongewenste effecten zoals een verkorting van de levensduur van de 
bloedplaatjes in de bloedsomloop of een alteratie van hun functioneel vermogen (Solheim & 
Seghatchian, 2008), alsook toxiciteit voor de cellen of de ontvangers op korte tot middellange 
termijn (Seghatchian & de Sousa, 2006). Het gebruik van nieuwe hulpmiddelen vergt eveneens 
een toezicht op hun biocompatibiliteit (Seghatchian, 2008). 
 
Beschrijving van de methode 
 
De “MIRASOL“-methode gebruikt riboflavine of vitamine B2, een essentieel natuurlijk nutriënt. 
Riboflavine werkt door zich met de nucleïnezuren te binden en zich tussen de basen van het 
DNA en RNA te voegen. Het gecrosslinkte riboflavine wordt geactiveerd bij belichting met UVA of 
zichtbaar licht, wat oxidatie van de guanosinebasen veroorzaakt en tot breuken in de 
nucleïnezuren leidt. Deze laatste zijn niet in staat om zichzelf te herstellen of zich te repliceren 
(Bryant & Klein, 2007). 
 
De te gebruiken set is zeer eenvoudig: hij bevat een ondoorzichtige zak die riboflavine bevat 
alsook een zak voor belichting die eveneens als opslagzak fungeert. De bloedplaatjeszak wordt 
via een steriele verbinding met het hulpmiddel verbonden. De uiteindelijke concentratie aan 
riboflavine in het bloedplaatjesproduct bedraagt 50µM. De intensiteit van de belichting op beide 
zijden van de zak bedraagt 6,24 J/ml gedurende 10 minuten (Ruane et al., 2004). Het riboflavine 
en zijn metabole producten worden na belichting niet verwijderd (zie Toxicologie, cfr. infra). 
 
Het ontsnapte niet aan onze aandacht dat de belichting gedurende het MIRASOL-procédé (van 
265 tot 370 nm) naast UVA ook een bestraling met UVB en ten dele ook UVC betekent. De 
schadelijke effecten voor bloedplaatjes van irradiatie met UVB werden al door van Marwijk Kooy 
et al. (1993) beschreven met dosissen van 0,4 tot 1,6 J/cm2. Berustend op AuBuchon et al. 
(2005) komt de intensiteit van de belichting overeen met 5,0 J/cm2. Ondertussen toonden 
Terpstraa et al. (2008) echter aan dat het plasma-gehalte een beschermende rol heeft voor UVC-
bestraling van bloedplaatjes. De toepassing van deze technologie op bloedplaatjesconcentraten 
die bewaard worden in een mengsel van plasma en een additieve oplossing vereist daarom de 
toevoeging van dit additief na toepassing van de PRT-technologie (Caridian, 2009b). Hiertoe 
moet een steriele verbinding gemaakt worden. Het is onontbeerlijk een geldige controle van dit 
procédé uit te voeren. 
 
Er moet worden opgemerkt dat het medische hulpmiddel voor behandeling van 
bloedplaatjesconcentraten met riboflavine/UVA nu over een EG-conformiteitsmarkering beschikt, 
waardoor het vrije verkeer tussen de Europese lidstaten toegelaten is. Dit medische hulpmiddel 
mag in de Verenigde Staten enkel bij klinische studies gebruikt worden. 
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In vitro evaluatie  
 
De behandeling met riboflavine is efficiënt gebleken voor de reductie van verschillende 
pathogenen - bacteriën, parasieten, virussen - met een efficiëntie van 4 tot 5 log (Goodrich, 2000; 
Schuyler, 2001; Ruane et al., 2004; Cardo et al., 2006; Cardo et al., 2007; Tonnetti et al., 2007) 
Er moet nochtans opgemerkt worden dat de gamma van geteste virussen en bacteriën beperkt is. 
De bacteriesoorten waarvan men weet dat ze bij 86 % van de gevallen van sepsis betrokken zijn, 
zijn evenwel inbegrepen (Goodrich et al., 2006; Caridian, 2009a; Goodrich et al., 2009). Het 
onderliggende mechanisme, d.w.z. de inactivatie van de nucleïnezuren heeft als voordeel dat het 
mogelijk actief is tegen een breed spectrum van bekende of opduikende pathogenen. Bepaalde 
virussen laten zich echter niet op relevante wijze inactiveren en reduceren. De efficiëntie van de 
behandeling op virussen zonder enveloppe, zoals HAV, is onvoldoende; niettemin zou de 
hoeveelheid varkensparvovirus met meer dan 5 log verlaagd worden (Caridian, 2009a). 
 
Interessant is dat het procédé zelf geen verlies van het totale aantal bloedplaatjes blijkt te 
veroorzaken (Goodrich, 2008, 2009). 
 
De behandeling met riboflavine veroorzaakt beschadigingen van het bloedplaatjesmembraan, 
zoals een vermindering van de respons op hypotonische shock, een vermindering van de 
aggregabiliteit, een toename van de depolarisatie van het mitochondriale membraan en van het 
glucoseverbruik, een toename van de expressie van de P-selectine, een toename van de 
lactaatproductie en een afname van de pH (Eakins et al., 2008; Picker et al., 2008). Het 
oxidatieve metabolisme van de behandelde bloedplaatjes was tot de vijfde bewaringsdag nog 
altijd actief.  
 
De overleving van gemerkte bloedplaatjes en hun recuperatie werden door AuBuchon et al. 
(2005) nagegaan. In deze studies wordt er een vermindering van de levensduur van de 
bloedplaatjes en van hun recuperatie vastgesteld. De waargenomen levensvatbaarheid en 
functionaliteit worden echter als voldoende geacht om hun klinisch nut te voorspellen. 
 
Een studie (Li et al., 2004) heeft het effect van de methode op de via buffy coat verzamelde 
bloedplaatjes onderzocht wat betreft cytolyse, glucoseverbruik, lactaatproductie, pH, morfologie, 
bloedplaatjesactivatie en integriteit van de mitochondria. De studie toont resultaten aan die 
vergelijkbaar zijn met die van de door aferese verkregen bloedplaatjes. 
 
Er moet worden opgemerkt dat de voor het ogenblik beschikbare gegevens vooral betrekking 
hebben op de gedurende maximum 5 dagen na afname opgeslagen bloedplaatjes (Li et al., 
2004; Perez-Pujol et al., 2005). Recente studies (Galan et al., 2009; Janetzko et al., 2009) 
hebben slechts een lichte verlaging van de stofwisselingparameters vastgesteld voor aferese-
bloedplaatjes die tot 7 dagen na afname in een additieve oplossing bewaard werden. Picker et al. 
(2009b) hebben de in vitro variabelen van aferese-bloedplaatjes beoordeeld en echter een 
zekere vermindering van de biologische eigenschappen bij een bewaring tussen 5 en 7 dagen na 
afname bevestigd.  
 
Sinds jaren wordt getracht het risico van graft-versus-host ziekte bij immuundeficiënte 
risicopatiënten door middel van gammastralen (minimum 25 Gy) te beperken. De MIRASOL-
methode inactiveert leukocyten efficiënt, waardoor via zijn eenvoudigere veralgemeende 
toepassing het residuele risico van de “graft versus host disease” verder beperkt zou kunnen 
worden (Seghatchian, 2008; HGR, 2008; Klein et al., 2009). Desalniettemin werd in 
gedeleukocyteerde bloedplaatjesconcentraten, al dan niet door middel van riboflavine behandeld, 
geen verdere reductie waargenomen van cytokines geproduceerd door de overblijvende 
leukocyten (Picker et al., 2009). Picker et al. (2009) bepaalden echter dat de cytokines, 
geproduceerd door met MIRASOL behandelde bloedplaatjes, vanaf de vijfde dag significant 
hogere concentraties bereikten dan controle- of bestraalde bloedplaatjes.  
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Bij gebrek aan uitgebreid klinisch toezicht (cfr. infra) kunnen de met MIRASOL behandelde 
bloedplaatjes slechts tot 5 dagen na afname opgeslagen worden (Caridian, 2009b). 
 
In vivo studies 
 
In Europa werden de studies van fasen I, II en III uitgevoerd, terwijl men in de Verenigde Staten 
van Amerika met de studies van fase III begint. 
 
Er zijn momenteel in de wetenschappelijke literatuur relatief weinig gegevens beschikbaar. Een 
fase III klinische studie in meerdere centra over de preventie van hemorragische manifestaties bij 
trombocytopenische patiënten is sinds december 2007 beëindigd maar het eindverslag is nog 
niet beschikbaar (Navigant Biotechnologies, 2009; Cazenave, 2009 pers. comm.). 
 
Cazenave (2007), Ambruso et al. (2008), De Cock et al. (2008), Goodrich et al. (2008) en 
Goodrich (2009) hebben resultaten van preliminaire analysen van deze studie gepubliceerd: 
 
- Het procédé lijkt geen aanleiding te geven tot het ontstaan van neo-antigenen (Ambruso et al., 
2008; Goodrich, 2009); 
 
- De CCI na een uur en de termijn vóór de volgende transfusie liggen lager (Goodrich et al., 
2008). Goodrich (2009) maakt een 24 % significant lager CCI een uur na de transfusie bekend. 
De CCIs 24 uur na de transfusie toonden ook een 13 % verlaging. Dit effect kon in verband 
gebracht worden met het aantal toedieningen: vanaf de derde transfusie komen de CCI-waarden 
overeen met de waarden van de controlegroep. Het interval tussen twee transfusies moest 
worden verkort in de groep die met meer dan 1 t/m 8 MIRASOL behandelde 
bloedplaatjesconcentraten getransfuseerd werd. Het totale aantal transfusies in de groep die 
behandelde bloedplaatjes kreeg, het aantal patiënten refractair aan de toediening van 
bloedplaatjes en het gebruik van erytrocytenconcentraten toonden anderzijds geen verschil ten 
opzichte van de controlegroep; 
 
- De profylactische toediening van behandelde bloedplaatjes kon echter bloedingen voorkomen 
bij trombopenie patiënten (Cazenave, 2007; Goodrich et al., 2008; Goodrich, 2009); 
 
- Er werd geen verschil gevonden tussen de groep die een transfusie van met MIRASOL 
behandelde bloedplaatjes toegediend kreeg en de controlegroep wat het aantal of de ernst van 
hemorragische episoden betreft noch wat betreft de ernstige transfusionele reacties (De Cock et 
al., 2008; Goodrich et al., 2008). 
 
Het klinisch toezicht betreft echter een te beperkt aantal patiënten om degelijke conclusies te 
trekken (44 patiënten bij Ambruso et al.; 72 producten bij De Cock et al.; 48 patiënten in de 
samenvatting van Goodrich). De waargenomen effecten moeten dientengevolge met de nodige 
omzichtigheid opgenomen worden. 
 
Er moet worden opgemerkt dat de meeste gegevens vooral betrekking hebben op toediening van 
bloedplaatjes om bloedingen te voorkomen, i.e. profylactische transfusies; het gebruik van 
behandelde bloedplaatjes bij actiefbloedende patiënten of patiënten die een chirurgische ingreep 
ondergaan, moet nog verder bevestigd worden. 
 
Een recente gerandomiseerde klinische studie, de SToP studie, die profylactische toediening van 
lage dosissen (< 3.1011 bloedplaatjes) vergeleek met toediening van dosissen van meer dan 
3.1011 bloedplaatjes aan chemotherapie-geïnduceerde trombocytopeniepatiënten, werd 
vroegtijdig stopgezet omwille van een verschil in graad 4 bloedingen (Heddle et al., 2009). Dit 
wijst er op dat een minimum aantal van 3.1011 bloedplaatjes voor met MIRASOL behandelde 
bloedplaatjesconcentraten aangeraden is indien bestemd voor volwassene patiënten. 
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Vier van de zes centra in de fase III klinische studie zijn gestopt met de bestraling van door 
middel van riboflavine behandelde plaatjes en zijn tot dusver geen transfusiegeassocieerde “graft 
versus host disease” tegengekomen (Goodrich, 2009). De klinische bevestiging eist echter enorm 
uitgebreid toezicht gelet op het feit dat sinds de toepassing van deleukocytering en bestraling de 
graft-versus-host ziekte na transfusie uiterst zeldzaam geworden is. 
 
Voor zover ons bekend is er geen enkel gegeven beschikbaar over de klinische efficiëntie en de 
hemovigilantie na transfusie van met MIRASOL behandelde bloedplaatjes bij zwangere vrouwen, 
in utero, in de neonatologie en in de pediatrie. 
 
Het zal onontbeerlijk zijn om een strikt, grootschalig toezicht uit te voeren onder alle 
patiëntenpopulaties om ook de minder frequente reacties of reacties op lange termijn op te 
sporen (regelmatige analyse van de hemovigilantiegegevens). 
 
Toxiciteit 
 
Riboflavine en zijn door het fotochemische proces geïnduceerde metabolieten lijken geen 
toxiciteitsproblemen te veroorzaken aangezien ze in vele voedingsmiddelen aanwezig zijn 
(Hardwick et al., 2004). De bij pasgeborenen toegepaste standaard fototherapie in geval van 
neonatale geelzucht activeert riboflavine zonder duidelijke toxiciteit voor de pasgeborene. De 
Amerikaanse overheid heeft riboflavine als een “generally recognized as safe”  bestanddeel 
ingedeeld (FDA, 1998). Het lijkt dus overbodig om riboflavine en zijn metabole producten na 
belichting te verwijderen. 
 
Er werd voor het  “MIRASOL”-systeem bovendien een uitgebreid toxicologisch studieprogramma 
volgens de ISO-aanbevelingen 10993 uitgewerkt (Reddy et al., 2008). Er werd geen enkele 
toxiciteit, toe te schrijven aan de behandeling, aangetoond; het gaat om de ontwikkelingstoxiciteit, 
de genotoxiciteit, de hemocompatibiliteit, de cytotoxiciteit. Er zijn geen neo-antigenen opgedoken. 
 

Samenvatting 

 
1. Voor de bestudeerde bacteriën, parasieten en virussen kon voor deze 

pathogeenreductietechniek een reductievermogen van 4 tot 5 log aangetoond worden. 
Het aantal bestudeerde pathogenen blijft echter nog beperkt; 

2. Uit de preklinische gegevens blijkt dat riboflavine veilig is in vitro wanneer het bij de 
voorziene doseringen op bloedcomponenten toegepast wordt. Het lijkt overbodig om 
riboflavine en zijn metabole producten na belichting te verwijderen; 

3. Een geldige controle van het uitgevoerde procédé is onontbeerlijk wanneer na 
toepassing van de reductietechnologie een additieve oplossing toevoegd wordt; 

4. Gelet op het gebrek aan uitgebreide gerandomiseerde klinische studies dient de 
transfusionele efficiëntie in grotere studies bevestigd te worden. Voorts verdient de 
impact van de verlaging van de transfusiewerkzaamheid op de transfusiebehoeften 
verduidelijking; 

5. Indien bestemd voor volwassen patiënten wordt een minimum aantal van 3.1011 
bloedplaatjes voor met MIRASOL behandelde bloedplaatjesconcentraten aangeraden; 

6. Gegevens aangaande het gebruik van behandelde bloedplaatjes die meer dan 5 dagen 
na afname opgeslagen werden, zijn niet beschikbaar. De met MIRASOL behandelde 
bloedplaatjes kunnen slechts tot 5 dagen na afname opgeslagen worden; 

7. Omdat de methode de proliferatie van leukocyten even efficiënt beperkt als de routine 
gammabestraling, zou zij als alternatief voor bestraling gebruikt kunnen worden. 
Aangezien de graft-versus-host ziekte in tijden van deleukocytering en bestraling uiterst 
zeldzaam geworden is, kan echter enkel langdurig toezicht een klinische bevestiging 
opleveren; 
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8. Gegevens aangaande het gebruik van behandelde bloedplaatjes bij zwangere vrouwen, 
jonge kinderen en patiënten met ernstige bloedingen, refractairiteit of splenomegalie zijn 
momenteel onbestaande; 

9. Meerdere klinische proeven hebben geen in vivo bijwerkingen ten gevolge van het 
procédé kunnen aantonen. Toch is de nodige voorzichtigheid geboden gelet op het 
kleine aantal patiënten dat tot op heden met behandelde bloedplaatjes getransfuseerd 
werd. 
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van de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid. 
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BAELE Philippe   (anesthesiologie – UCL); 
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DE BACKER Daniel    (intensieve zorgen – ULB); 
DE PAEP Rudi*   (intensieve zorgen – UZA); 
FERRANT Augustinus*  (klinische hematologie – UCL); 
LATINNE Dominique*  (hematologische biologie – UCL); 
MATHYS Esther   (bloed en bloedderivaten, virologie – WIV); 
MUYLLE Ludo*    (bloed, cellen en weefsels – UA; UZA; FAGG); 
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