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1. INLEIDING
0B

Uit statistieken over de transplantatie van allogreffen van menselijke oorsprong blijkt dat zij
steeds belangrijker worden voor de gezondheidszorg. Elk jaar ondergaan in Europa
honderdduizenden patiënten een medische behandeling waarbij deze materialen worden
gebruikt. Hoewel het therapeutisch nut van humane allotransplantatie al tientallen jaren wordt
erkend, dient er rekening gehouden te worden dat de overdracht van ziekten niet volledig kan
uitgesloten worden via deze allotransplantaten. Het spreekt voor zich dat weefsels die bedoeld
zijn voor transplantatie grondig moeten getest worden wat betreft gezondheidsgaranties conform
de stand van de huidige wetenschap. De meeste overdraagbare ziektes kunnen vermeden
worden door een zorgvuldige screening van de donor en zijn afgeleide producten. De allogreffen
dienen zorgvuldig bewerkt en bewaard te worden. Ondanks de grote gevoeligheid van de huidige
serologische en nucleïnezuurtesten om virussen en hun merkers op te sporen, blijft er een
windowfase bestaan tussen het ogenblik van de besmetting en het ogenblik dat deze besmetting
in het bloed kan aangetoond worden. Indien er tijdens deze periode weefsels, cellen of organen
gepreleveerd worden, kan een besmetting overgedragen worden zonder dat ze op dat ogenblik
aantoonbaar was. Er blijft eveneens een risico bestaan op transmissie van ongekende
infectieuze agentia. Vandaar dat het belangrijk is inactiverende methoden toe te passen op deze
overdraagbare agentia in humane weefsels, cellen en organen.
Om op de problematiek te kunnen antwoorden en op basis van deze kennis gepaste
aanbevelingen te doen en de kwaliteitsnormen voor allogreffen in België aan te passen en zo de
veiligheid van weefsels, cellen en organen van humane oorsprong te vergroten werd er een ad
hoc werkgroep opgericht, bestaande uit deskundigen in de volgende disciplines cel- en
weefselbanking, biologie, klinische biologie, pathologische ontleedkunde, ziekenhuishygiëne,
orthopedische chirurgie, coördinator van transplantatie, celtherapie, voortplantingsgeneeskunde,
dermatologie, medische wetenschappen, …. Na goedkeuring door de ad hoc werkgroep werd het
advies ter goedkeuring voorgelegd aan de permanente werkgroep “cellen, weefsels en organen
van menselijke en dierlijke oorsprong”, die dit advies vervolgens goedkeurde.
Praktische aanbevelingen betreffende virologische labotesten en inactivatiemethoden worden in
de specifieke kwaliteitsnormen van de verschillende menselijke lichaamsmaterialen opgenomen.

2. UITWERKING EN ARGUMENTATIE
1B

2.1.

METHODOLOGIE
10B

Literatuur werd gezocht in de periode 03/2006 tot en met 10/2011 in de zoekmachines
sumsearch, medline (pubmed), en google op basis van de volgende trefwoorden: [hepatitis C
virus] and [hepatitis B virus] and [HIV]and [HTLV and [West Nile virus] and and [transmission] and
[infection] and [allograft] and [tissue] and [bone] and [tendon] and [skin] and [cornea] and
[tympano-ossicular graft] and [heart valve] and [prevention] and [serology] and [nucleic acid
amplification] and [decontamination] and [sterilization] and [disinfection] and [gamma irradiation]
and [peroxide] and [rinse] and [peracetic acid] and [chlorhexidine] and [formaldehyde] and
[glutaraldehyde] and [alcohol] and [methanol] and [iodide] and [cryopreservation] and [glycerol]
and [lyophilization]. De websites van de volgende organisaties werden bezocht: Hoge
Gezondheidsraad (HGR), Belgisch Staatsblad, European Union law, Department of Health United
Kingdom (UK), Food and Drug Administration (FDA), Centers for Disease Control (CDC), World
Health Organization (WHO).
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3. DEFINITIE, CLASSIFICATIE EN ALGEMEENHEDEN
2B

3.1. DEFINITIE
1B

3.1.1. Definitie
36B

Virussen zijn obligaat intracellulaire parasieten. Zij zullen zich enkel vermenigvuldigen binnen een
cel. Het virus bestaat essentieel uit een genetische code o.v.v. een nucleïnezuurstreng binnen
een structuur die het toelaat veilig van cel tot cel en van gastheer tot gastheer te migreren.
Virussen werden het eerst in de XIXe eeuw ontdekt als infectieuze agentia met als bijzondere
eigenschap het feit dat ze doorheen bacteriële filters kunnen dringen (Dimmock et al., 2007;
Murray et al., 1998).

3.1.2. Kenmerken van virussen
37B

 Ze zijn zeer klein
Dit was één van de eerste vastgestelde kenmerken. De grootte van virussen varieert van 20 nm
voor parvovirus tot 300 nm voor pokvirussen. Deze laatste liggen aan de onderste detectiegrens
van de optische microscopie. Om virussen te zien moet men beroep doen op de
elektronenmicroscoop.
 Ze vermenigvuldigen zich
Toen men in de eerste experimenten een ziekte kon overdragen met een ultrafiltraat, bekomen
vanuit infectieus materiaal, dacht men eerst aan de mogelijkheid van een toxine. Doch het feit dat
men de infectie verder kon overdragen over verschillende generaties, toonde aan dat er zich
telkens iets in de gastheer vermenigvuldigde.
 Ze worden samengesteld uit hun verschillende componenten
In tegenstelling tot cellen, die telkens ontstaan uit een moedercel door deling, zullen de virussen
samengesteld worden uit de afzonderlijk geproduceerde componenten: nucleïnezuur, enzymen,
en structurele eiwitten. Na infectie van een cel verdwijnt het virus en wordt het opgesplitst in zijn
diverse componenten. Slechts na een fase van vermenigvuldiging en assemblage worden
opnieuw virale partikels gevonden.
 Ze bevatten één enkel soort nucleïnezuur
De genetische code van virussen kan gedragen worden door of RNA (ribonucleic acid) of DNA
(deoxyribonucleic acid), maar in een viraal partikel is slechts één van beide vormen aanwezig. Zo
bevat het AIDS-virus (Acquired immune deficiency syndrome) of HIV RNA (Humaan
immunodeficiëntie virus) terwijl hepatitis B DNA bevat.
 Ze zijn strikt afhankelijk van het metabolisme van een cel
Buiten een cel is een virus totaal inactief. Het moet gebruik kunnen maken van de diverse
cellulaire elementen, enzymen, ribosomen enz. om zich te kunnen vermenigvuldigen. De
afhankelijkheid van de cel is des te groter voor eenvoudige virussen die zelf geen enzymen
bezitten terwijl meer complexe virussen zelf veel regulerende proteïnen kunnen bevatten.
 Ze zijn cel- en dus gastheerspecifiek
Menselijke virussen zullen vooral mensen infecteren, en binnen de mens zullen sommige cellen
het doelwit vormen van het virus. Zo zullen de hepatitisvirussen vooral of exclusief de
hepatocyten infecteren en zal het HIV CD4 positieve cellen van het immuniteitsstelsel infecteren
(Dimmock et al., 2007; Murray et al., 1998).

3.1.3. Virale cyclus
38B

De virale cyclus verloopt zeer verschillend van virus tot virus maar enkele algemene stappen
kunnen beschreven worden. Eerst is er de herkenning van de cel en de verbinding tussen cel en
virus (attachment). Vervolgens is er penetratie van het virus in de cel door diverse mechanismen,
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gevolgd door de ontmanteling of bevrijding van het nucleïnezuur uit capside en envelop. Daarna
komt de replicatie met vermenigvuldiging van de genetische code en anderzijds aanmaak van
mRNA (messenger RNA) en eiwitten. De verschillende componenten worden tot virussen
omgebouwd in de assemblage-fase met eventueel een verdere maturatie. Uiteindelijk worden de
talrijke viruspartikels vrijgelaten door diverse mechanismen (Dimmock et al., 2007; Murray et al.,
1998).

3.1.4. Virale structuur
39B

Zoals gezegd bestaan de virussen essentieel uit een genetische code die gedragen wordt door
een nucleïnezuur, hetzij RNA, hetzij DNA. Dit is geassocieerd met nucleoproteïnen die het geheel
stabiliseren en de viruskern of nucleus vormen. Samen met enzymen wordt deze nucleus
ingesloten in een capside die uit repetitieve elementen bestaat, capsomeren genaamd. Het
geheel wordt nucleocapside genoemd. Virussen, die naakte virussen genoemd worden, hebben
enkel een nucleocapside als structuur en de herkenningsplaatsen (receptoren) voor de cel zijn in
de capsidestructuur ingebouwd. Geënveloppeerde virussen hebben hierrond een envelop die
afkomstig is van celmembranen en bestaat uit een dubbele lipidenlaag. Tussen deze envelop en
de capside zorgt de matrix voor structuur. In de envelop zijn virale oppervlakteglycoproteïnen
ingebouwd die onder andere als celreceptor fungeren. Enkele algemene kenmerken van naakte
virussen en virussen met envelop zijn opgesomd in Figuur 1 en Tabel 1. Er bestaan
uitzonderingen op deze algemene regels (Büchen-Osmond, 2003; Dimmock et al., 2007; Murray
et al., 1998).
Figuur 1: Basiscomponenten van een virion.

• Nucleïnezuur (DNA of RNA )

NUCLEUS

• Nucleoproteïnen

NUCLEOCAPSIDE

• Capside samengesteld uit capsomeren
• Envelop

- Matrix (proteïne M)
- Dubbele lipidenlaag
- Transmembranaire en externe glycoproteïnen

Tabel 1: Virale structuur (gewijzigd naar Murray et al., 1998).
Naakte capside

Met envelop
Component aan de oppervlakte


Proteïnen

Membraan:
o Lipiden
o Glycoproteïnen

Eigenschappen
Is stabiel in de omgeving tegen:
Is labiel in de omgeving – wordt beschadigd door:
 Zuur
 Zuur
 Temperatuur
 Detergenten/solventen
 Proteases
 Drogen
 Detergenten
 Hitte
 Drogen
Wordt vrijgegeven door de cel door lysis of
Wordt vrijgegeven door knopvorming aan een
exocytose
celmembraan, door cellysis of door exocytose
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Gevolgen






Kan zich gemakkelijk verspreiden
(instrumenten, hand-hand contact,
stof, kleine druppels)
Kan uitdrogen en infectiviteit
behouden
Kan overleven in het gastrointestinaal stelsel
Kan resistent zijn aan detergenten en
slechte rioolwater behandeling
Antistoffen kunnen voldoende zijn
voor immunoprotectie








Moet in stabiliserend medium blijven of
direct van cel tot cel overgaan
Kan niet lang overleven in de gastrointestinale tractus (behalve bij diarree)
Verspreid zich via grote druppels,
secreties, orgaantransplanten en
bloedtransfusies
Hoeft de cel niet te doden om zich te
verspreiden
Kan een antistof en cellulair gemedieerde
immuunrespons nodig hebben voor
bescherming en controle
Lokt hypersensitiviteit en inflammatie uit die
immunopathogenese veroorzaken

3.2. VIRALE TAXONOMIE
12B

Virale classificatie is het proces van virussen benoemen en hen in een taxonomisch systeem te
plaatsen. Deze classificatie is onderwerp van blijvend debat. Op dit ogenblik zijn er twee
classificatiesystemen: het ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) systeem en
de Baltimore classificatie, die virussen in één van 7 groepen plaatst.
In het ICTV systeem wordt een Linneaanse classificatie gebruikt met het niveau van orde, familie,
subfamilie, genus en species. Het suffix ‘-virales’ identificeert de orde. Families worden
geïdentificeerd door het suffix ‘-idae’, subfamilies met het suffix ‘-virinae’ en genera met ‘virus’.
Totnogtoe werden 6 virus ordes bepaald door het ICTV.
De Baltimore classificatie is gebaseerd op de combinatie van het type virale nucleïnezuur (DNA
of RNA, enkel- of dubbelstrengigheid, sense) en methode van replicatie. Het is deze classificatie
die we doorheen dit document hanteren.
De classificatie op basis van pathologie die vroeger veel gebruikt werd is nu achterhaald.
Hepatitis B virus (HBV) en Hepatitis C virus (HCV) zijn bv. beide hepatitisvirussen, maar wat
betreft hun virologische kenmerken hebben zij weinig gemeen.

3.3. SITUATIESCHETS
13B

1. Een eerste punt dat belangrijk is voor de transmissie van virussen via bloed, weefsels of
organen is de duur van de infectie. Virussen die een chronische infectie veroorzaken
betekenen een belangrijker risico dan virussen die slechts korte tijd aanwezig zijn tijdens
een acute infectie. Dit is des te meer van belang wanneer het virus in bloed of sommige
weefsels aanwezig is. De belangrijkste virussen in dit verband zijn HIV, HBV en HCV.
Virussen zoals het HTLV (Human T-cell lymphotropic virus) en sommige Herpesviridae
zoals het cytomegalovirus (CMV) veroorzaken tevens chronische, dikwijls levenslange
infecties.
2. Een tweede probleem is de aanwezigheid van een min of meer lange incubatieperiode bij
de meeste van deze virussen. Tijdens deze incubatie is er een periode tijdens welke nog
geen antistoffen (As) aanwezig zijn (gemakkelijk op te sporen) maar wel reeds infectieus
virus (moeilijker op te sporen bv. met Nucleic Acid Amplification Testing (NAT testing)),
terwijl de persoon volledig asymptomatisch kan zijn. Onderstaande tabel 2 geeft een
overzicht van enkele belangrijke virussen. Het probleem stelt zich vooral voor HCV en HIV
en in mindere mate voor HBV.
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Tabel 2: Eigenschappen van enkele klinisch relevante virussen (mod. van De Clercq, 1998).

Familie

Incubatieperiode
Ag/As vorming
(dagen)

DNA

Hepadnaviridae

45 –160

Ja

(+) RNA

Flaviridae

20 – 120

80 – 100

Ja

(+) RNA

Retroviridae

14 - 45

HTLV

80 – 100

Ja

(+) RNA

Retroviridae

Enkele weken

Epstein-Barr virus
(EBV)

100 – 150

Ja

DNA

Herpesviridae

30 – 50

CMV

100 – 150

Ja

DNA

Herpesviridae

minimum 21

Virus

Grootte (nm)

Enveloppe Genoom

HBV

42 – 47

Ja

HCV

30 – 60

HIV

3. Virussen zijn onderhevig aan een belangrijke genetische variatie, vooral de RNA virussen.
Dit brengt met zich mee dat na infectie de persoon stilaan besmet is met een mengsel van
diverse mutanten die min of meer gaan afwijken van het oorspronkelijke virus.
Fylogenetische analyse laat toe het verwantschap tussen virussen na te gaan en zo een
idee te krijgen van de mogelijke besmettingsbron. Dit is vooral toegepast op iatrogene
infecties door HIV en HCV (De Clercq, 1998; Dimmock et al., 2007).
4. Sommige virussen zoals CMV en HTLV zijn strikt celgebonden en worden dus
overgedragen via leucocyten rijke weefsels of cellen. Donoren van levende, leucocyten
rijke weefsels/cellen zoals bv. hematopoëtische stamcellen of semen worden dus best
getest voor CMV en HTLV (FDA, 2007a). Cornea, sclera, huid, bot, pezen, ligamenten,
kraakbeen, hartkleppen, dura mater en oöcyten zijn geen levende leucocytenrijke cellen
(FDA, 2007a).
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4. DIAGNOSE VAN VIRALE INFECTIES
3B

4.1 INLEIDING
14B

Het risico op transmissie van infectieuze agentia dmv weefsels is een belangrijk onderwerp
geweest sinds de eerste rapporten van het gebruik van humane weefsels voor transplantatie.
Over de jaren hebben weefselbanken verscheidene interdisciplinaire benaderingen ontwikkeld
voor de screening van prospectieve kadaverdonoren op aanwezigheid van infectieuze agentia,
maar ook voor de screening van weefsels en greffes afgeleid van deze donoren. Voor de
screening naar virale infecties maakt men gebruik van serologische testen en NAT (op een
serum- of plasmamonster van de donor) met Europese gemeenschap (EG) label (KB, 2009). De
testen dienen bovendien uitgevoerd te worden in een erkend labo.
In wat hierna volgt, willen we de nadruk leggen op de verschillende virussen die van belang zijn
voor eventuele transmissie via weefsel, de achtergrond van de testen en de problemen van
technische aard die zich kunnen voordoen bij het uitvoeren van serologische testen op
kadaverbloed.

4.2 PRE-ANALYTISCHE FACTOREN
15B

4.2.1 Type donor
40B

De kwaliteit van het bloedstaal van een donor is sterk afhankelijk van de situatie waarin de donor
zich bevindt op het ogenblik van de bloedafname. De HGR onderscheidt 3 gevallen.
4.2.1.1 Heart-beating donoren (HB) en non-heart beating (NHB) donoren.
HB donoren zullen hun organen afstaan nadat ze hersendood (overlijden vastgesteld op basis
van neurologische criteria) verklaard zijn. Ondertussen blijven deze donoren cardiorespiratoir
ondersteund zodat bloedstalen kunnen genomen worden via de normale weg (zoals voor levende
donoren). NHB donoren (overlijden vastgesteld op basis van klassieke cardiorespiratoire criteria)
hebben een maximale circulatiestilstand van 30 minuten (de periode van reanimatie niet
meegeteld). Ook bij hen kan er nog bloed genomen worden..
85B

4.2.1.2 Kadaverdonoren
Kadaverdonoren zijn niet meer geschikt voor orgaandonatie omdat het circulatoir arrest zich
reeds te lang heeft ingesteld. Weefsels kunnen wel nog gepreleveerd worden tot 24-48 uur
postmortem (afhankelijk van het type weefsel, zie specifieke kwaliteitsnormen). Bij overleden
donors moeten de bloedmonsters binnen de 48 uur voor het overlijden zijn afgenomen; als dat
niet mogelijk is, moeten de bloedmonsters zo snel mogelijk en in elk geval binnen de 24 uur na
het overlijden worden afgenomen (KB, 2009). Postmortem bloedstalen worden preferentieel uit
het hart, de V. subclavia of V. Femoralis genomen (SaBTO, 2011). Vermijd ten allen tijde
plaatsen dicht tegen intraveneuze lijnen (SaBTO, 2011).
86B

4.2.1.3 Levende donoren
Een bloedstaal genomen op het ogenblik van de donatie of bij gebrek hieraan binnen 7 dagen na
donatie is bruikbaar voor de eerste serologische controle van een weefsel/celdonor (KB, 2009).
Indien weefsels en cellen van allogene levende donoren langdurig kunnen worden bewaard,
worden na 180 dagen opnieuw stalen afgenomen waarop de serologische testen herhaald
worden. Enkel in dergelijke gevallen mag het donatiemonster tussen 30 dagen voor en 7 dagen
na de donatie worden afgenomen (KB, 2009).
87B

4.2.2 Plasmadilutie
41B

Indien een donor een significante hoeveelheid bloed verloren heeft, worden alle intraveneuze
infusies (bloed en bloedproducten, colloïden of cristalloïden) die de donor in de 48 uren
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voorafgaande aan de staalname of aan de dood beoordeeld om mogelijke dilutie van donor
plasma na te gaan (risk analysis) en de validiteit van serologische testen na te gaan (SaBTO,
2011).
Wanneer er meer dan 50 % hemodilutie is, wordt het bloedstaal afgekeurd tenzij men een hiertoe
gevalideerde onderzoekstechniek toepast of als er een bloedstaal beschikbaar is afgenomen
voor de transfusie (EU, 2006). Een handige vuistregel om het maximaal toegelaten
transfusievolume te berekenen is [(X x 45):2]ml met X = patiënt zijn gewicht in kg. Als het
bekomen volume kleiner is dan deze waarde (dit is 50 % van het initiële plasmavolume) kan men
gebruik maken van het betreffende bloedstaal. In geval van belangrijker transfusie moet men
gebruik maken van een pretransfusiestaal.
Deze 50 % regel kan echter in vraag gesteld worden. Het Centraal Laboratorium van
bloedtransfusie van Nederland rapporteerde dat HCV As nog steeds kunnen geïdentificeerd
worden bij een dilutie van 1:32. HIV As gedragen zich op dezelfde wijze. De 50 % regel is veilig
maar niet echt realistisch. Deze regel neemt de opeenvolgende diluties van proteïnen in het
verloren gegane plasma niet in rekening, wat minder daling van de proteïne concentraties
veroorzaakt dan verwacht (Koopman-van Gemert, 1996). Ook Rose et al. (2001) stelden vast dat
er geen evidentie is dat de 50 % hemodilutieregel een acceptabel niveau is voor accurate
serologische testen en dat hemodilutie een negatieve invloed kan uitoefenen op de gevoeligheid
van de test. De huidige NAT-testen gebruiken kadaverbloed in een dilutie van 1/5 om mogelijke
invloed van inhibitorische substanties te beperken (FDA, 2009; FDA, 2007b).
Een NAT-test herkent via een amplificatiereactie een specifiek nucleïnezuur van het viraal
genoom en spoort de aanwezigheid van een virus op voor het in actie treden van specifieke As
(HGR, 2005). Een ½ hemodilutie stelt op zich geen probleem om een NAT-test uit te voeren, te
meer daar de virusproliferatie voortgaat (107 tot 109 virionen/dag). De uitsluiting van de donor
houdt in dit geval enkel verband met het risico op multitransfusie.
Een NAT-test op HIV-DNA kan op de lymfocyten van een patiënt worden uitgevoerd; het HIVagens en het cellulaire DNA kunnen een amplificatie ondergaan om het aantal bestudeerde
cellen te kennen. Op die manier is de DNA-test meer betrouwbaar dan de RNA-test want het
schakelt de factor “dilutie” uit (HGR, 2005).

4.3 SPECTRUM VIRUSSEN
16B

In de screening naar infectieuze agentia aanwezig in donorbloed, wordt er getest voor HIV, HBV,
HCV, en in specifieke situaties HTLV.

4.3.1 HIV
42B

Er bestaan verschillende subtypes van HIV: testen moeten screenen voor HIV-1 en HIV-2.
Viremie treedt gemiddeld 10 dagen na infectie op, terwijl As slechts detecteerbaar worden na
gemiddeld 22 dagen. Tussenin kan de HIV-1 p24 antigen (Ag) test positiveren (Fischer-Fröhlich &
Lauchart, 2004).
Statistieken van Belgische bloeddonoren leren dat de HIV-incidentie 0,8/100.000 bloeddonoren
was in 2011 (http://www.fagg-afmps.be/nl/binaries/Bloed%202004%20-%202011_tcm29073802.pdf). In 2011 was er in Nederland 1 nieuw geval met HIV (incidentie 2,5/100.000
bloeddonoren) met een prevalentie van 0/100.000 bloeddonoren (Sanquin 2011). De incidentie
van HIV (nieuwe bevestigde gevallen) in de Europese Unie was in 2009 5,7/100.000 inwoners,
voor
België
was
dit
in
dat
jaar
10.3/100.000
inwoners
(http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1111_SUR_Annual_Epidemiological_Re
port_on_Communicable_Diseases_in_Europe.pdf ) De werkelijke prevalentie onder de algemene
bevolking blijft ongekend omdat men enkel degene test die zich aanbieden voor een test. In het
gebied gedekt door de Eurotransplant Foundation (organisatie voor de uitwisseling van organen
voor Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, en Oostenrijk) is het percentage donoren per jaar
met een positieve HIV-screening 0,1 % (Patijn et al., 1993). Challine et al (2004) rapporteerden
bij 12,4 % corneadonoren, bij 0,3 % weefseldonoren en bij 0,9 % orgaandonoren anti-HIV As. Het
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hoge percentage bij de corneadonoren schreven de auteurs toe aan een groot aantal valspositieve stalen door hemolyse en icterus (postmortem) (Challine et al., 2004). Stanworth et al
(2000) vonden dat 40/1.833 (2 %) donoren herhaaldelijk reactieve screening testen hadden voor
HIV in United Kingdom (UK) kadaver weefselbanken. De prevalentie voor HIV van
weefseldonoren ligt tussen die van bloeddonoren en die van de algemene populatie omdat
weefseldonoren representatiever zijn voor de algemene populatie dan bloeddonoren, en omdat
ze gescreend worden op basis van voorgeschiedenis, fysisch onderzoek en interviews met de
nabestaanden. Dit is niet zo effectief als het rechtstreekse interview met bloeddonoren (Zou et
al., 2004).
Een reactieve screeningsassay (enzyme immuno assay – EIA) vereist een confirmatie test (bv.
Western Blot) (Angelis et al., 2003). Sinds de goedkeuring van NAT testen, heeft de FDA het
verder testen van HIV p24 antigeen (Ag) stopgezet. Data toonden aan dat HIV-1 RNA sneller
positief is dan HIV p24 Ag assays in de windowperiode kort na infectie en dat alle HIV p24 Ag
positieve donoren ook HIV RNA positief zijn (Stramer et al., 2004). Er zijn ook HIV NAT testen die
FDA goedgekeurd zijn voor kadaverbloed. In 2003 rapporteerden Laperche et al (2003) echter
dat bij het uitvoeren van een HIV RNA NAT test bij HIV-1 As positieve individuen met een lage
viral load in tot 11 % van de stalen HIV RNA niet kon gedetecteerd worden. Zij bevelen dus sterk
aan om de serologische (anti-HIV As) testen te bewaren als complementair aan de NAT testen
om de veiligheid van bloedproducten te vrijwaren. Dit is wat ook het Koninklijk Besluit (KB) van
28/09/2009 voorschrijft: minimaal vereiste testen bij levende donoren zijn anti-HIV 1-2 As en
daarenboven dient bij overleden donoren ook een HIV NAT uitgevoerd te worden tenzij men een
gevalideerde inactiveringsstap voor het betrokken virus includeert (KB, 2009). Merk tevens op dat
het KB van 28/09/2009 een EG gelabelde test kit voorschrijft uitgevoerd door een erkend
laboratorium: het type test moet voor het beoogde doel gevalideerd zijn volgens de actuele stand
van de wetenschap (KB, 2009). Bovendien kan HIV, HBV en HCV NAT een tweede serologische
controle na 6 maanden vermijden voor levende donoren (KB, 2009). Ook backscreening voor
anti-HIV-1 en anti-HIV-2 van orgaanreceptoren drie maanden na transplantatie kan een
bijkomende securisatiegraad geven.
Merk hierbij op dat het KB van 28/09/2009 stalen andere dan serum of plasma, zijnde andere
vloeistoffen of secreta zoals kamervocht of glasvocht enkel toelaat indien dit uit klinisch oogpunt
gerechtvaardigd is en er in dat geval een gevalideerde test voor deze staalsoort gebruikt wordt.

4.3.2 HBV
43B

Hepatitis B surface antigen (HBsAg) is de serologische merker voor overdraagbare hepatitis B
infectie. As tegen het core Ag (anti-HBc As) zijn aanwezig in het serum 1-2 weken na verschijnen
van HBsAg en gaan het verschijnen van As tegen het oppervlakte Ag (anti-HBs As) weken of
maanden vooraf (Chung et al.,2001). Terwijl HBsAg detecteerbaar wordt 60 dagen na HBV
infectie, toont PCR HBV partikels 25 dagen vroeger aan in het bloed (Fischer-Fröhlich &
Lauchart, 2004).
Statistieken van Belgische bloeddonoren leren dat de HBV-incidentie 0,8/100.000 bloeddonoren
was in 2011 (http://www.fagg-afmps.be/nl/binaries/Bloed%202004%20-%202011_tcm29073802.pdf). In Nederland was de prevalentie van HBV bij bloeddonoren 1,6/100.000 in 2011
(Sanquin, 2011). De incidentie bedroeg in dat jaar 33/100.000 (13 nieuwe gevallen) (Sanquin,
2011). Uit Nederlands serologisch onderzoek (PIENTER-project 1995-1996, RIVM, 2011) is
gebleken dat 2,1 % van de algemene Nederlandse bevolking ooit een hepatitis B-infectie heeft
doorgemaakt (RIVM, 2011). De incidentie van HBV (nieuwe bevestigde gevallen) in de Europese
Unie was in 2009 1,2/100.000 inwoners, voor België was dit 1,2/100.000 inwoners in 2009
(http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1111_SUR_Annual_Epidemiological_Re
port_on_Communicable_Diseases_in_Europe.pdf
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Stanworth et al. (2000) wezen op 14 % (249/1.833 donoren) herhaaldelijk positieve stalen voor
HBsAg in UK kadaver weefselbanken. Dit percentage varieerde echter van 0 % tot 42 % tussen
de verschillende weefselbanken.
In het domein van weefseldonatie, is er ruim de tijd om een uitgebreide hepatitis B screening te
doen zodat low-level HBV dragers kunnen geïdentificeerd worden. Anti-HBc As kunnen hiertoe
bijdragen.
Een verdere risicobeoordeling geldt ook bij stalen met een reactieve anti-HBc As test en
negatieve HBsAg test (EU, 2006). Indien in deze gevallen anti-HBs As positief zijn en een HBV
NAT-test negatief is, impliceert dit dat de positieve anti-HBc As test geen contra-indicatie is voor
de vrijgave met het oog op de toepassing op de mens (KB, 2009).
Het KB van 28/09/2009 schrijft voor: minimaal vereiste testen bij levende donoren zijn HBsAg en
anti-HBc As en daarenboven dient bij overleden donoren ook een HBV NAT uitgevoerd te
worden tenzij men een gevalideerde inactiveringsstap voor het betrokken virus includeert (KB,
2009). Bij levende donoren schrijft het KB (2009) voor dat ofwel serologische testen herhaald
worden na 6 maanden, ofwel HBV NAT uitgevoerd wordt op het initiële staal (ter vervanging van
het tweede bloedmonster). Herhalingstesten kunnen ook vervallen wanneer de bewerking een
gevalideerde inactivering van HBV omvat (KB, 2009).

4.3.3 HCV
4B

Anti-HCV As duiden op een infectie met HCV terwijl exclusie van een viremie enkel met behulp
van HCV-PCR kan aangetoond worden. HCV-viremie treedt 20 dagen na infectie op terwijl het
gemiddeld 80 dagen duurt totdat anti-HCV As gevonden kunnen worden. Elke anti-HCV As
positieve donor moet als infectieus beschouwd worden ongeacht de resultaten van een HCVPCR totdat confirmatie testen HCV infectie uitsluiten. Viremie kan immers persisteren of
intermittent niet detecteerbaar zijn (Fischer-Fröhlich & Lauchart, 2004). Omgekeerd kan een
serologische test een substantiële proportie geïnfecteerde personen missen. Er werden patiënten
met persisterende viremie beschreven die niet seroconverteren binnen het verwachte tijdsframe
(Stramer et al., 2004; Schmidt et al., 1997). Challine et al. (2004) onderzochten 2.119 HCVseronegatieve orgaandonoren en 631 HCV-seronegatieve weefseldonoren met een
nucleïnezuurtest. Vijf (0,002 %) orgaandonoren en een (0,002 %) weefseldonor bleken HCV RNA
positief te zijn. Deze data deden de auteurs suggereren dat routine nucleïnezuurtesten voor
orgaan- en weefseldonoren de virale veiligheid zou verhogen (Challine et al., 2004). Een HCV
NAT-test biedt de beste garantie om transmissie te vermijden en is dus aangewezen. (HGR
8684, 2011).
Statistieken van Belgische bloeddonoren leren dat de HCV-incidentie 0,8/100.000 bloeddonoren
was in 2011. In Nederland was in 2011 de HCV-incidentie bij bloeddonoren 17,9/100.000 (7
gevallen) en de prevalentie 0/100.000 (0 gevallen) (Sanquin, 2011). De prevalentie van anti-HCV
As onder de algemene bevolking (Nederland) is onbekend, maar wellicht 0,3 tot 0,4 % (RIVM,
2011). De incidentie van HCV (bevestigde gevallen) in de Europese Unie was in 2009
8,2/100.000
inwoners,
voor
België
was
dit
0,32/100.000
inwoners
(http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1111_SUR_Annual_Epidemiological_Re
port_on_Communicable_Diseases_in_Europe.pdf).
Boix et al. (1998) vonden in Spanje een hogere incidentie van HCV infectie bij levende
femurkopdonoren (3,82 %) in vergelijking met bloeddonoren (0,57 %) (RIVM, 2011). Challine et
al. (2004) rapporteerden bij 3,4 % corneadonoren, bij 0,5 % weefseldonoren en bij 4,4 %
orgaandonoren anti-HCV As.
Stanworth et al. (2000) onderzochten de herhaaldelijk reactieve screening testen voor HCV in UK
kadaver weefselbanken. 59/1.833 (3 %) donoren hadden een herhaald reactieve anti-HCV
screening test. Sommige labo’s rapporteerden dat hemolyse geassocieerd was met de tijd tot
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staalname of met het percentage reactieve stalen. De labo’s met het grootste aantal herhaaldelijk
reactieve stalen stonden toe dat bloed later dan 24 u postmortem genomen werd. Zij maakten
gebruik van de screening kits van Access en Amerlite.
Studies die serum en plasma vergeleken onder verscheidene bewaarcondities hebben
aangetoond dat bewaring op kamertemperatuur een sterke daling in de concentratie van HCVRNA veroorzaakt. Ook herhaalde invries-ontdooi cycli kunnen reducties in de virale load geven
(Busch et al., 1992; Strong et al., 2005). Andere auteurs beweerden het tegendeel (zie verder
4.4.3.6.3.5: staalstabiliteit). De meeste centra voeren twee screeningtesten uit indien de eerste
niet negatief is. Confirmatiestesten (bv. lijn-immunoblot) worden uitgevoerd indien er geen twee
positieve screeningtesten zijn. De introductie van HCV NAT-testen, die gebruik maken van viraal
RNA, heeft geleid tot een hogere accuraatheid in de diagnose van HCV infectie (Angelis et al.,
2003). NATs hebben de recombinante immunoblot assay vervangen als geprefereerde
confirmatietest (Scott & Gretch, 2007).
Het KB van 28/09/2009 schrijft voor: minimaal vereiste testen bij levende donoren zijn anti-HCV
As en daarenboven dient bij overleden donoren ook een HCV NAT uitgevoerd te worden tenzij
men een gevalideerde inactiveringsstap voor het betrokken virus includeert. NAT laat toe de
tweede serologische controle bij levende donoren te laten vallen voor HCV volgens de Europese
Directive (EU, 2006; KB 2007). Herhalingstesten kunnen ook vervallen wanneer de bewerking
een gevalideerde inactivering van HCV omvat (EU, 2006; KB, 2009).

4.3.4 HTLV I/II
45B

HTLV-1 infectie kan leiden tot neurologische ziekte: HTLV-geassocieerde myelopathie of
tropische spastische paraparese en adulte T-cel leukemie na een latentieperiode van jaren tot
decaden. HTLV-2 is nog niet geassocieerd geweest met een ziekte. Drie factoren bepalen het
risico op HTLV. De prevalentie van HTLV-1/2 onder weefsel en –orgaandonoren, de transmissie
route: HTLV wordt overgedragen via cellulaire producten maar niet door plasma producten, en de
morbiditeit van een HTLV-1 infectie: misschien lopen orgaantransplant patiënten een hoger risico
door de. immuunsuppressie. HTLV-1 komt voornamelijk voor in Zuidwest-Japan, de Caraïben,
Centraal-Afrika en delen van Zuid-Amerika. De transmissie is hier voornamelijk via sexueel
contact en van moeder op kind. HTLV-II is endemisch in Noord- en Zuid-Amerika onder natieve
Amerikanen (Zaaijer, 1996; ECDC, 2012). Echter zijn de prevalentie en incidentie in de algemene
populatie nauwelijks gekend in de meeste delen van de wereld. Er werden geen studies
uitgevoerd die representatief zijn voor de Europese of Noord-Amerikaanse populatie. In Europa
zowel als in de US, zijn er cijfers van bloeddonoren die een gelijkaardige lage prevalentie
aantonen: 1-1,5/10.000 voor US en 0,46/10.000 voor Europa (ECDC, 2012).
Taylor et al. (2005) voerden een multicentrische HTLV I en II seroprevalentie studie uit onder
zwangere vrouwen in Europa. In België was de prevalentie van HTLV I 0,2/1.000 zwangeren, en
van HTLV II 0,6/1.000 zwangeren. De hoogste prevalentiecijfers werden bekomen in Frankrijk,
met 1,15/1.000 zwangeren voor HTLV I (Taylor et al, 2005). De geëxtrapoleerde prevalentie van
HLTV I/II infecties in België is 0,8/1.000 zwangere vrouwen (Taylor et al, 2005). HTLV infectie is
10 keer meer frequent bij jonge vrouwen die op consult komen op de prenatale kliniek dan bij
bloeddonoren (Taylor et al, 2005). Zou et al. (2004) berekenden de prevalentie van HTLV As
onder 11.391 weefseldonoren in de USA. Deze bleek 0,068 % te zijn. De incidentie, berekend
uitgaande van de incidentie van bloeddonoren, was 5.586 per 105 personenjaren.
De EU en het KB van 28 september 2009 bevelen aan om HTLV As te testen bij donoren die
komen uit een gebied met een hoge incidentie van HTLV of met sexuele partners of ouders uit
een dergelijk gebied (EU, 2006; KB, 2009).
Ondanks een sensitieve en specifieke screeningtest voor HTLV-I/II komen vals-positieven voor in
gebieden met lage prevalentie (zoals bv. België) (Angelis et al., 2003). Een confirmatie Western
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Blot is niet tijdig voor orgaantransplantatie (Angelis et al., 2003) maar misschien wel te
overwegen voor weefseltransplantatie.
Een Franse studie met 4.230 potentiële donoren tussen 1992 en 1994 identificeerde 7 donoren
met een positieve screeningtest voor HTLV 1-2 (ELISA). Bij 4 van deze 7 was een confirmatie
Western blot test mogelijk. Twee van deze 4 blots bevestigden HTLV positiviteit (0,47/1.000)
(Claquin et al., 1996).

4.3.5 Specifieke infectieuze agentia
46B

In mei 2005 kwamen er nieuwe FDA richtlijnen uit in de Verenigde Staten (VS) die humane
cellen, weefsels en producten afgeleid van weefsels betreffen. Relevante te melden
overdraagbare aandoeningen worden hierin beschreven en vereisen een aangepaste
donorscreening (medisch dossier, anamnese, risicobeoordeling). Het betreft o.a. West Nile Virus
(WNV), Severe acute respiratory syndrome (SARS), pokken en xenotransplantatie. Hier zal de
aandacht vooral liggen op de transmissie van WNV en SARS.
4.3.5.1 WNV
8B

4.3.5.1.1 Case definitie van WNV
Een transiënte viremie treedt op 1-3 dagen na WNV-infectie via een muggenbeet en duurt 1 tot
11 dagen. De meeste personen geïnfecteerd met WNV blijven asymptomatisch. Ongeveer 20 %
van de geïnfecteerde personen ontwikkelen milde symptomen die niet te differentiëren zijn van
andere virale infecties (FDA, 2007a). Deze symptomen kunnen zijn: koorts, hoofdpijn, pijn elders
in het lichaam, oogpijn; een veralgemeende huidrash; of gezwollen lymfeklieren. 0,01 %
personen ontwikkelen een ernstige ziekte zoals encefalitis, meningitis, meningo-enfecalitis en
acute slappe paralyse.
159B

Hoofdpijn, hoge koorts, nekstijfheid, stupor, desoriëntatie, coma, tremor, convulsies en
spierzwakte of paralyse kunnen tekens zijn van ernstige ziekte (FDA, 2005a).
4.3.5.1.2 Epidemiologie
Het West-Nile virus komt hoogst waarschijnlijk vanuit Afrika en is nu wereldwijd verspreid. In tijd
en ruimte beperkte outbreaks komen voor in Europa op onvoorspelbare ogenblikken. In de jaren
1960 kwam het virus voor in de Camargue (Frankrijk). Een eerste grote outbreak dateert van
1996-1997 in Roemenië. Sindsdien werden infecties gerapporteerd bij mensen en/of paarden in
Tsjechië (1997), Frankrijk (2000, 2003, 2004, 2006), Spanje (2004), Italië (1998, 2008, 2009),
Hongarije (2000-2009), Roemenië (1997-2001, 2003-2009) en Portugal (2004). In augustusseptember 2010 was er een grote outbreak in Noord-Griekenland, Roemenië, Hongarije, Italië en
Spanje, naast Volgograd (Rusland) en Turkije (http://www.ecdc.europa.eu/).
160B

4.3.5.1.3 Risico op transmissie
WNV is een flavivirus dat wordt overgedragen op mensen door muggebeten. Het werd voor het
eerst beschreven in de VS in 1999 en is sindsdien elk jaar opnieuw verschenen. Gevallen van
overdracht bij de mens werden aangetoond in de VS. Daarop hebben enkele Europese landen
(inclusief België) beslist de bloedafname voor transfusie gedurende 28 dagen na de terugkomst
uit een VS-gebied waar gevallen van overdracht gebleken waren te verbieden (HGR, 2003).
In september 2005 werd WNV transmissie bevestigd bij drie van de vier receptoren van organen
van eenzelfde donor. Twee van de drie receptoren leden aan WNV encefalitis en bleven
comateus (MMWR, 2005).
16B

4.3.5.1.4 Ernst van het effect
WNV kan fataal zijn of levensbedreigend, kan resulteren in permanent functieverlies of
permanente beschadiging van een lichaamsdeel, en kan medische of chirurgische interventie
vereisen om permanente schade of functieverlies te vermijden (FDA, 2007a).
162B
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4.3.5.1.5 Beschikbaarheid van screening en/of testen
Sinds 2003 wordt in de VS bloed gescreend op WNV met een NAT-test (MMWR, 2005).
Screenen van orgaan- en weefseldonoren voor WNV is sinds kort mogelijk met een NAT
(Procleix® WNV Assay) gevalideerd door de FDA op zowel plasma van levende donoren als op
kadaverbloed (FDA, 2007b).
In het Instituut voor Tropische Geneeskunde wordt er een EIA uitgevoerd om WNV op te sporen
(http://www.enivd.org/; Goubau & Van Gompel, 2000). De FDA beschikt over een lijst van
goedgekeurde nucleïnezuurtesten voor WNV (FDA, 2011).
163B

4.3.5.1.6 Donor exclusiecriteria
In België wordt bloeddonatie verboden gedurende 28 dagen na de terugkomst uit een gebied
waar gevallen van WNV overdracht gemeld zijn (HGR, 2003; EC, 2004). Noch in de EU (EG,
2006), HGR kwaliteitsnormen voor weefselallogreffen (HGR, 2007) of KB van 28 september 2009
(BK, 2009) wordt WNV specifiek vermeld bij eventueel te testen virussen.
Voor wat donatie van weefsels en cellen betreft, gelden volgende voorschriften, opgesteld door
de American Association of Tissue Banks (AATB) (2008):
Personen met een klinische diagnose of vermoeden van WNV-infectie (inclusief een diagnose
gebaseerd op symptomen en/of NAT geconfirmeerde WNV-infectie), worden gedurende 120
dagen geëxcludeerd voor donatie
164B

Het UKBTS (United Kingdom Blood Transfusion Services) is van mening dat personen die
terugkeren uit een endemisch gebied ten vroegste 6 maanden na hun terugkeer mogen doneren.
Dit kan vervroegd worden tot 28 dagen na hun terugkeer indien ze geen enkel symptoom of
evidentie van ziekte hadden in tussentijd (UKBTS & NIBSC, 2011).
4.3.5.2 SARS
89B

4.3.5.2.1 Case definitie van verdachte SARS
Respiratoire ziekte die aan de volgende klinische en epidemiologische criteria tegemoet komt
(FDA, 2003; WHO, 2004):
 Temperatuur > 38°C en
 Een of meerdere klinische bevindingen van respiratoire ziekte (bv. hoest,
kortademigheid, hypoxie,..) en radiografische bevindingen van pneumonie of
respiratoir distress syndroom, of autopsie bevindingen consistent met pneumonie of
respiratoir distress syndroom zonder duidelijke oorzaak), en
 Reis binnen de tien dagen na de start van de symptomen naar een gebied door de
CDC aangeduid als SARS-gebied, OF nauw contact met een persoon met vermoeden
van of gekende SARS binnen de 10 dagen na de start van de symptomen
165B

4.3.5.2.2 Risico op transmissie
De mogelijkheid op transmissie via bloed, cellen en weefsels is niet duidelijk. Het coronavirus
SARS-CoV werd geïsoleerd uit geïnfecteerde nieren, longen, en broncho-alveolair lavagevocht
vocht, maar slechts eenmaal met nucleïnezuuramplificatie uit bloed van een geïnfecteerde
patiënt. Personen met SARS zouden potentieel viremisch kunnen zijn voor de onset van de
symptomen en na de resolutie ervan. Transmissie van SARS via cellen en weefsels gepreleveerd
tijdens deze fase is mogelijk (FDA, 2003).
Het is aan te raden om outbreaks op te volgen en afhankelijk daarvan SARS-screening al dan
niet te includeren. Dit geldt niet enkel voor SARS maar voor alle emerging pathogens die een
outbreak zouden kunnen geven en overdraagbaar zijn via weefsels en cellen.
16B
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4.3.5.2.3 Donor exclusiecriteria
Een donor kan volgens de UKBTS wel geïncludeerd worden wanneer meer dan 21 dagen
verstreken zijn sinds terugkeer van endemisch SARS gebied, of sinds contact met een persoon
met SARS en de donor gezond bleef (UKBTS & NIBSC, 2011).
167B

4.3.5.3 CMV virus
In bepaalde gevallen, afhankelijk van de anamnese van de donor, kan het nuttig zijn de CMV
status van de donor te bepalen (EU, 2006; Rose et al., 2001).
90B

4.3.6 Beschikbare assays
47B

4.3.6.1 Screeningsassays: ELISA
91B

4.3.6.1.1 Testprincipe
Van alle testen die ontwikkeld werden om virale infecties te diagnosticeren is de ELISA-test de
meest gebruikte om op grote reeksen seramonsters As te bepalen (screeningtest) (Van der
Groen, 1991; FDA, 2007b). Voor HIV Ag/As, HBs Ag, anti-HBc As, anti-HBs As, HBe Ag, antiHBe As, en anti-HCV As wordt in vele centra een ELISA gebruikt. In de eerste generatie-ELISA
tests werd het lysaat van viraal geïnfecteerde cellen als antigeen gebruikt. Niet-specifieke
reacties met cellulaire proteïnen aanwezig in het antigeen preparaat gaven af en toe aanleiding
tot vals-positieve resultaten.
168B

Klonering van nucleotidesequenties heeft het mogelijk gemaakt op succesvolle wijze
antigenische polypeptiden van het virus te maken via recombinant DNA-technologie en
chemische synthese. Dit zijn de tweede generatie ELISA-tests die ook minder vals-positieve
resultaten geven.
ELISA’s kunnen gebruikt worden om virale As te detecteren. In een ELISA test worden virale Ag
gebonden op een vast oppervlak (bodem van een gaatje in een 96 gaatjes microtiter plaat, ofwel
een plastiek bolletje) en het serum- of plasmamonster wordt geïncubeerd samen met het
geïmmobiliseerd antigeen. Specifieke As tegen het virus zullen binden op het antigeen. Deze
gebonden As worden aangetoond door een antihumane As gemerkt met een enzyme
(conjugaat), dat bij toevoegen van een geschikt substraat dit laatste zal afbreken met vorming
van een gekleurd product. De intensiteit van de kleur (die een maat is voor de hoeveelheid
product gevormd en de intensiteit wordt uitgedrukt in optische densiteit (OD) eenheden) wordt
gemeten met behulp van een spectrofotometer. In deze indirecte ELISA-methode is de
hoeveelheid antiviraal As gecorreleerd met de intensiteit van de kleur en de OD-aflezing. Voor
elke ELISA-test wordt een referentie OD-waarde bepaald (cut-off point) boven dewelke de test
als reactief voor As tegen het virus wordt geïnterpreteerd. In de competitieve ELISA-methode
wordt aan het serummonster van de patiënt een enzyme gemerkt antivirale As toegevoegd dat in
competitie treedt met de As van de patiënt om zich te binden op het geïmmobiliseerd Ag. Hoe
meer As aanwezig in het serum van de patiënt, hoe minder enzyme gemerkt As zich kan binden
op het antigeen en hoe geringer de kleurontwikkeling. ELISA-tests vereisen veel
vakbekwaamheid om correct te worden uitgevoerd (Van der Groen, 1991).
ELISA-testen kunnen ook gebruikt worden voor de detectie van virale Ag. Structurele virale Ag
worden gebonden op een geïmmobiliseerd specifieke antivirale As. Het gebonden Ag wordt
gevisualiseerd door toevoeging van enzyme gemerkt conjugaat en substraat. Zo er Ag aanwezig
is, zal er zich een kleur ontwikkelen in het gaatje van de microtiterplaat. Positieve Ag resultaten
worden steeds bevestigd door een ‘neutralisatie’ test, waarbij het antigeen wordt geïncubeerd
met een referentie virale As. Zo het antigeen aanwezig is, zal door toevoegen van virale As een
daling optreden in de OD van de antigentest (Van der Groen, 1991).
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4.3.6.1.2 Sensitiviteit en specificiteit
De overgrote meerderheid van de ELISA-testen streven een zo hoog mogelijk sensitiviteit (bv. het
vermogen van een test om HIV positieven op te sporen) na. De specificiteit (bv. het vermogen
van een test om HIV negatieven op te sporen) van de screeningtesten is daarom ook lager (86,5
% - 100 %). Tussen de eerste en tweede generatie ELISAs werd geen significant verschil
gevonden in sensitiviteit en specificiteit. Daaruit volgt dat de meeste screeningtesten wel in staat
zijn om HIV positieven op te sporen, maar tevens een aantal personen die niet besmet zijn met
HIV als positief zullen beoordelen.
169B

Een overzicht van mogelijke oorzaken van vals-positieve of vals-negatieve resultaten wordt
gegeven in tabel 3 (Fischer-Fröhlich & Lauchart, 2004). Novick et al. toonden aan dat er
significant verschil is in de performantie van verschillende testkits wanneer sterk gehemolyseerd
kadaverserum getest wordt in vergelijking met normale bloedstalen van levende donoren. Het
aantal vals-positieve resultaten verschilde naargelang de gebruikte assay (Novick et al., 1996).
Fischer-Fröhlich et al. bevelen aan om vals-positieve resultaten door hemolyse te vermijden door
de stalen zo snel mogelijk te centrifugeren en serum te scheiden (Fischer-Fröhlich & Lauchart,
2004).
De nauwkeurigheid van de test wordt in belangrijke mate beïnvloed door de prevalentie van As in
de populatie die men onderzoekt en wordt best weergegeven door de predictieve waarde van
een test. De positief predictieve waarde (PPW of PPV, zie formule 1) geeft aan hoeveel van de
personen met een positief testresultaat in werkelijkheid HIV positief zijn. Zo zal de PPW van een
ELISA met een sensitiviteit van 100 % en een specificiteit van 99,5 % in een populatie met 0,01
en 6 % prevalentie, respectievelijk 2 en 92,7 % bedragen. Hieruit volgt dat in populaties met een
lage HIV-prevalentie (bv. België) een positief screening testresultaat steeds moet bevestigd
worden door een andere test die minstens even gevoelig en een hogere specificiteit heeft dan de
screeningtest. Deze testen worden confirmatietesten genoemd (Van der Groen, 1991).

Formule 1: Positive predictive value (PPV)

Tabel 3: Vals-negatieve en vals-positieve resultaten bij serologische testen
(Fischer-Fröhlich & Lauchart, 2004).
Vals–negatief resultaat






Vals–positief resultaat

Hemodilutie
Diagnostische windowperiode en
seroconversieperiode
Test uitgevoerd op het verkeerde
compartiment (bv. wanneer As-testen
aanduiden dat viremie onwaarschijnlijk is,
zal PCR negatief zijn in bloed maar niet in
het doelwitweefsel van het virus)
Test uitgevoerd met de verkeerde methode
(bv. mutanten zullen niet altijd gedetecteerd
worden met een specifieke
screeningsmethode)




Contaminatie van het bloedstaal met fibrine,
rode bloedcellen, en weefseldegradatie
producten
Kruisreacties van As tegen andere
determinanten komen voor omdat
screeningtesten biologische meetsystemen
zijn. Confirmatietesten zijn nodig.
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4.3.6.2 Confirmatie via detectie van virale antistoffen
92B

4.3.6.2.1 Western blot
De Western Blot, een vaste-fase immuno-assay, is tot op heden de meest gebruikte
confirmatietest. In deze test worden individueel gescheiden structurele virale eiwitten (bekomen
uit virale lysaten of geïnactiveerde virale proteïnen gescheiden door electroforese), die als
individuele banden aanwezig zijn op een nitrocellulose strip, geïncubeerd met het serum van de
patiënt. As uit het patiëntenserum die gebonden werden op de individuele virale eiwitten worden
aangetoond met een enzyme-gemerkt anti-humaan immunoglobuline G conjugaat dat na
toevoegen van een geschikt substraat, aanleiding zal geven tot het ontstaan van een gekleurd
bandenpatroon. De Western Blot laat dus toe de reactie van virale As met elk van deze
structurele virale eiwitten afzonderlijk visueel waar te nemen (Van der Groen, 1991). Deze assays
zijn zeer sensitief en voornamelijk zeer specifiek maar zijn technisch veeleisend, relatief duur en
vatbaar voor interpretatie gezien in de regel subjectieve beoordeling (Hodinka, 2010).
170B

4.3.6.2.2 Lijnimmuno-assays
De lijnimmuno-assays zijn tweede generatie confirmatietesten. Zeer goed gekarakteriseerde
individuele recombinante virale proteïnen en/of synthetische peptiden worden in gecontroleerde
hoeveelheden op mechanische wijze in lijnvorm aangebracht op een stripvormig dragermateriaal.
Deze strips zijn beter aflees-, interpreteer- en standaardiseerbaar dan Western blots (Van der
Groen, 1991). Voor de confirmatie van een positieve HCV-screeningtest bestaat er bij voorbeeld
de Inno-LIA (Line immunoassay) immunoblot en voor de confirmatie van een positieve HIVscreeningtest een Inno-LIA HIV confirmation blot.
17B

4.3.6.2.3 Indirecte immunofluorescentie testen (IIFT)
Immunofluorescentie assays zijn snelle, simpele en goedkope assays voor de kwalitatieve en
kwantitatieve detectie van Immunoglobuline M (IgM) en Immunoglobuline G (IgG) As in klinische
stalen (Hodinka, 2010).
172B

Aceton gefixeerde viraal geïnfecteerde cellen, geïmmobiliseerd op glazen draagglaasjes, worden
in contact gebracht met het serum van de patiënt. Specifieke As binden zich op virale Ag
aanwezig op het oppervlak en in het cytoplasma van de cellen en worden zichtbaar gemaakt
door het toevoegen van een fluorescent gemerkt anti-humaan IgG-conjugaat dat fluoresceert in
Ultraviolet (UV)-licht en met behulp van een UV-microscoop kan worden afgelezen. Uitgevoerd
door een ervaren laborant is deze IIFT even accuraat als de Western Blot (Van der Groen, 1991).
Dit betekent dan ook dat ervaring vereist is voor de goede aflezing en interpretatie van deze
testen (Hodinka, 1991).
4.3.6.2.4 Radio-immunoprecipitatie test (RIPT)
De RIPT is een zeer gevoelige en specifieke test die bij voorkeur gebruikt wordt om het bestaan
van As gevormd tegen structurele virale eiwitten te bevestigen. Hierbij worden radioactief
gemerkte aminozuren geïncorporeerd in virale proteïnen. Deze laatste worden geïncubeerd met
het serum van de patiënt. De gevormde radioactieve antigeen-antistof complexen worden
geabsorbeerd op proteïne A sefarose bolletjes, vervolgens geëlueerd en de eiwitantistofcomplexen worden van elkaar gescheiden met gelelectroforese (Van der Groen, 1991).
Het gebruik van RIPT voor de detectie van virussen is grotendeels verlaten ten voordele van de
ELISAs. Deze RIPT heeft ook nadelen zoals gevaar van werken met radio-actieve stoffen, nodige
licenties, korte bewaartijden voor radio-nucliden, specifieke vereisten voor afvalverwerking
(Hodinka, 1991).
173B

4.3.6.3 Confirmatie via aantonen van viraal DNA/RNA: Nucleïnezuur amplificatie testen
Heden zijn er FDA-goedgekeurde NAT die kunnen toegepast worden op bloedstalen van zowel
levende als kadaver(weefsel)donoren (FDA, 2011). NAT-testen kunnen de windowfase reduceren
die in het begin van een infectie bestaat voor serologische testen. De ‘windowperiode’ is de tijd
die verstrijkt tussen de besmetting en het moment waarop het virus via tests op As, Ag, DNA of
93B
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RNA in het bloed kan worden aangetoond. In deze ‘windowperiode’ kan het bloed van de donor
al besmettelijk zijn terwijl de testuitslag nog negatief is (FDA, 2007b; Sanquin, 2006). Er zijn
tegenwoordig FDA approved NAT testen die toepasbaar zijn op gepoold bloed (FDA, 2011).
De verschillende NAT-testen hebben drie stappen gemeen:
1) staalvoorbereiding, inclusief virale concentratie en nucleïnezuurextractie;
2) amplificatie van het doelwit DNA/RNA;
3) detectie van het geamplificeerde product (Grant & Busch, 2002).
NAT-testen kunnen onderverdeeld worden in kwalitatieve testen (bv. transcriptie gemedieerde
amplificatie) en kwantitatieve testen (bv. branched DNA amplificatie, reverse transcriptase (RT)PCR). Omdat de kwalitatieve NAT voor HCV RNA detectie een betere sensitiviteit hebben
vergeleken met de kwantitatieve NAT is het voorzichtig om alle negatieve stalen opnieuw te
analyseren met de meer sensitieve kwalitatieve NAT-testen (Scott & Gretch, 2007; Desombere et
al., 2005).
4.3.6.3.1 Cycling amplification: PCR
PCR is bedacht in 1983 als een middel om in vitro DNA te amplificeren met behulp van DNA
polymerase (Whiley & Sioots, 2010).
174B

Om een gering aantal viruspartikels aan te tonen in het bloed van een patiënt kan men gebruik
maken van een zeer gevoelige test die in staat is het geringe aantal DNA kopijen te
vermeerderen tot een niveau waarop ze aantoonbaar worden. Daarvoor moet men beschikken
over twee enkel strengs DNA fragmenten (primers) die kunnen hybridiseren met het DNA voor en
achter het gewenste fragment. De vermeerderingsprocedure bestaat uit een driedelige cyclus die
herhaald wordt. Deze cyclus omvat een verhittingsstap waarin de twee complementaire strengen
van het DNA uit elkaar gaan en er enkelstrengig DNA ontstaat (denaturatie), gevolgd door een
renaturatie-stap waarin de twee primers kunnen hybridiseren met hun complementaire
basenvolgorde. De primer-DNA-complexen vormen de startplaats voor het enzyme DNApolymerase dat zorgt voor de ketenverlenging. Het herhalen van de cyclus leidt tot een
exponentiële toename van de hoeveelheid DNA tussen de primers: elke nieuw gevormde kopie
dient als startmateriaal in de volgende cyclus. Het vermenigvuldigde DNA wordt gekarakteriseerd
na electroforetische scheiding volgens molecuulgrootte van het geamplificeerde DNA-fragment
(Van der Groen, 1991). De geamplificeerde fragmenten kunnen gedetecteerd worden met
ethidium bromide op een agarose gel, of met sequentie-specifieke probes gelabeld met radioactieve of chemiluminiscente labels of met enzymen die een kleurverandering katalyseren (Grant
& Busch, 2002). Tegenwoordig maakt men echter gebruik van real-time PCR waarbij
fluorescerende moleculen toegevoegd worden aan de componenten van het PCR
reactiemengsel. Vrijzetting van deze moleculen geeft een verhoging van het fluorescentiesignaal
wanneer PCR amplificatie optreedt (Whiley & Sioots, 2010).
PCR technologie heeft de snelle en sensitieve detectie van een brede waaier van klinisch
relevante virussen, inclusief RNA virussen via reverse transcriptie PCR, vergemakkelijkt (Whiley
& Sioots, 2010). Er zijn commerciële assays beschikbaar voor de detectie van HIV, HBV, HCV en
CMV, maar er werden ook vele in-huis PCR protocols ontwikkeld (Whiley & Sioots, 2010).
4.3.6.3.2 Target amplificatie
Hier worden de twee meest toegepaste technieken (nucleïnezuur sequentie gebaseerde
amplificatie en transcriptie gemedieerde amplificatie) in meer detail beschreven. Daarnaast kan
men ook gebruik maken van strand displacement amplification of rolling circle amplification,
hoewel deze technieken niet sterk ontwikkeld werden voor virale diagnostiek (Whiley & Sioots,
2010).
175B
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4.3.6.3.2.1 Nucleïnezuur sequentie gebaseerde amplificatie
Nucleic acid sequence based amplification (NASBA) is een alternatief voor PCR voor de analyse
van nucleïnezuren en is een techniek gepatenteerd door Organon Teknika. NASBA is een
isotherm enzymatisch amplificatie proces. De specificiteit van de reactie wordt bepaald door twee
oligonucleotide primers die specifiek zijn voor het gezochte RNA target. Bovendien bevat een van
de twee primers de consensus T7 RNA polymerase bindingsplaats (Whiley & Sioots, 2010). Het
reactieproduct dat vooral uit enkelstrengig RNA bestaat, kan gemakkelijk gedetecteerd worden in
gevoelige niet-radioactieve hybridisatie gebaseerde assays. Hoewel NASBA theoretisch gebruikt
kan worden voor de amplificatie van zowel DNA als RNA is ze meest geschikt voor de
amplificatie van RNA en daardoor ook een krachtige techniek voor de detectie van viraal RNA
zoals het HCV of HIV-1 genoom (Sillekens, 1996).
24B

4.3.6.3.2.2 Transcriptie-gemedieerde amplificatie
Transcriptie gemedieerde amplificatie is een variant van de NASBA techniek die de Ribonuclease
H (RNase H) activiteit van het RT aanwezig in de reactie gebruikt in plaats van een specifiek
enzyme (RNAseH) (Whiley & Sioots, 2010). Zoals NASBA gebruikt deze techniek isotherme
amplificatie condities en kan zowel DNA als RNA detecteren (Whiley & Sioots, 2010).
De Procleix® HIV-1/HCV assay (Gen-Probe) is een kwalitatieve nucleïnezuur assay voor de
detectie van HIV type I en/of HVC RNA in humaan plasma van individuele bloeddonoren,
inclusief in bloedstalen van kadaver (NHB) donoren. Ook gepoolede stalen van max 16
individuele specimens van bloeddonoren kunnen getest worden met deze assay. In de
reactietube vinden drie stappen plaats: staalvoorbereiding, HIV-1 en HCV RNA target amplificatie
met TMA en detectie van de amplificatieproducten met de hybridisatie protectie assay (HPA).
RNA wordt geïsoleerd uit plasma. Oligonucleotiden die homoloog zijn aan hoog geconserveerde
regio’s van HIV-1 en HCV worden gehybridiseerd met het HIV-1 of HCV doelwit indien aanwezig
in het testspecimen. Het gehybridiseerde target wordt gevangen op magnetische micropartikels
die van plasma gescheiden worden door een magnetisch veld. Wasstappen verwijderen
resterend plasma. TMA is een transcriptie gebaseerde nucleïnezuur amplificatiemethode die
twee enzymen gebruikt: Moloney Murine Leukemia Virus (MMLV)-RT en T7 RNA polymerase.
Het RT wordt gebruikt om een DNA kopie te genereren van de doelwit RNA sequentie. T7 RNA
polymerase produceert multipele kopies van het RNA amplicon uitgaande van de DNA kopie.
Detectie gebeurt met HPA via enkelstrengige nucleïnezuur probes met chemiluminiscente labels
die complementair zijn aan het amplicon. De gelabelde nucleïnezuurprobes hybridiseren
specifiek met het amplicon. Het chemiluminiscent signaal geproduceerd door de gehybridiseerde
probe wordt gemeten in een luminometer en wordt gerapporteerd als Relatieve Licht Eenheden
(FDA, 2007b), Strong et al. testten de Procleix® en de COBAS AmpliscreenTM voor de detectie
van HCV, HIV-1 en HBV. Gehemolyseerde stalen veroorzaakten een complete inhibitie van de
Procleix® wanneer er ongedilueerde stalen gebruikt werden. Dilutie van postmortem stalen met
fysiologisch water tot 1:5 verminderde de inhibitie in beide assays. Postmortem stalen zijn vaker
sterk gehemolyseerd wat de sensitiviteit en specificiteit van assays kan benadelen (Strong et al.,
2005). De TMA techniek is sensitiever dan reverse-transcription-PCR testen (Scott & Gretch,
2007).
245B

4.3.6.3.3 Probe amplificatie: Ligase kettingreactie
De ligase kettingreactie gebruikt twee probe paren die complementair zijn aan elkaar en die
naast elkaar hybridizeren op elke streng van de doelwit nucleïnezuur sequentie. Elk probe paar
wordt dan bij elkaar gevoegd dmv het nick repair DNA ligase. Na denaturatie kunnen zowel de
doelwitsequentie als de geligeerde probes als een template ageren voor de verlenging van
andere probes. Met een thermostabiel DNA ligase kan de reactie gecycled worden zoals in PCR
om de strengen te denatureren en probes te re-aneallen om exponentiële amplificatie te
verkrijgen (Grant & Busch, 2002). Het voordeel van deze techniek is zijn gevoeligheid aan
wijzigingen in baseparen in de doelsequentie en de mogelijkheid tot automatische detectie door
het labelen van de probes (Whiley & Sioots, 2010). De commerciële toepassing van ligase
kettingreactie is beperkt tot de detectie van bacteriële genomen (Whiley & Sioots, 2010).
176B
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4.3.6.3.4 Signaal amplificatie testen: branched DNA
Chiron Co. beschreef deze techniek als eerste in 1987. Deze techniek heeft bewezen één van de
meest veelzijdige signaal amplificatie systemen te zijn tot op heden. Signaalamplificatie met
branched DNA incorporeert verschillende simultane hybridisatie stappen die verschillende types
van oligonucleotide probes (capture probes, target probes, secundaire branched probes, korte
enzyme-gelinkede tertiaire probes) gebruikt (Whiley & Sioots, 2010).
17B

De Versant® HIV-1 RNA 3.0 assay (branched DNA) is een signaal amplificatie nucleïnezuur
probe assay voor de directe kwantificatie van HIV-1 RNA in humaan plasma. Deze test is niet
gevalideerd voor kadaver bloed en niet bedoeld voor de screening van donoren. De branched
DNA methode, in tegenstelling tot PCR, amplificeert het niet-isotopische signaal van een directe
hybridisatie aan de doelsequentie en de signaalamplificatie is lineair. Men baseert zich op het
signaal van geannealde DNA probes door de vorming van een gecontroleerd netwerk van
synthetische oligonucleotide probes, eerder dan op de amplificatie van het doelwit nucleïnezuur
(Grant & Busch, 2002). De branched DNA technologie is kwantitatief, sensitief, en gemakkelijk uit
te voeren in het labo. De Versant® HIV-1 RNA assay is een sandwich nucleïnezuur hybridisatie
procedure. Nadat het HIV-1 RNA genoom vrijgezet is uit viruspartikels, wordt het RNA gevangen
op een microwell met een set specifieke synthetische oligonucleotide capture probes. De capture
probes met 17 individuele capture extenders, en de target probes, bestaande uit 81 individuele
target extenders, binden aan verschillende regio’s van het pol gen van het viraal RNA. De
vermenigvuldigingsprobe hybridiseert met de pre-amplifier met de vorming van een branched
DNA complex. Meerdere kopieën van een alkalisch fosfatase gelabelde probe wordt vervolgens
gehybridiseerd met dit geïmmobiliseerd complex. Detectie gebeurt door incubatie met een
chemiluminiscent substraat. Lichtemissie is direct gerelateerd met de hoeveelheid HIV-1 RNA
(FDA, 2002).
De gevoeligheid van branched DNA assays is over het algemeen lager dan deze die kan bereikt
worden met target amplificatie methodes (Grant & Busch, 2002). Andere signaal
amplificatietechnieken zijn hybride capture assays (bv. Voor HBV, CMV en HPV) en hybridisation
protection assays (bv. Accu-Probe voor bacteriële detectie) (Whiley & Sioots, 2010).
4.3.6.3.5 Sensitiviteit en staalstabiliteit
Bij het nemen van een staal voor genetische analyse is het belangrijk het staal stabiel te houden.
Dit is vooral kritisch voor RNA. RNAsen zijn overal aanwezig en verminderen de gevoeligheid van
de PCR (Robberecht & Van Cauwenbergh, 2004). Een snelle inactivatie van RNAsen en DNAsen
kan via gebruik te maken van chaotrope stoffen zoals guanidium-isothiocyanaat 4M.
Gestabiliseerde stalen kunnen verstuurd worden bij kamertemperatuur (Robberecht & Van
Cauwenbergh, 2004). Dit geldt zowel voor ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) bloed (DNA
onderzoek) als voor guanidium-isothiocyanaat gestabiliseerd materiaal voor RNA-isolatie
(Robberecht & Van Cauwenbergh, 2004). Guanidium-isothiocyanaat-stabilisatie laat toe stalen
voor zeven dagen bij kamertemperatuur te bewaren. Niet-gestabiliseerde stalen moeten snel
ingevroren worden en verstuurd worden op droog ijs. Stalen voor DNA onderzoek dienen best
bewaard in 10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 7.5-8.0 en 4°C (Robberecht & Van Cauwenbergh,
2004). Stalen voor RNA-analyse moeten in gebufferd medium bij -20°C ingevroren worden
(Robberecht & Van Cauwenbergh, 2004; Neumaier et al., 1998).
178B

Anticoagulantia
Heparine kan de DNA-amplificatie remmen of inhiberen tijdens PCR (Robberecht & Van
Cauwenbergh, 2004; Neumaier et al., 1998). Andere anticoagulantia (EDTA, citraat) geven ook
inhibitie van restrictie-enzymen (Robberecht & Van Cauwenbergh, 2004). De standaard DNAprecipitatie technieken verwijderen echter zowel EDTA als citraat, maar niet heparine
(Robberecht & Van Cauwenbergh, 2004). Bijgevolg hebben deze andere anticoagulantia geen
invloed op de PCR reactie (Padalko, 2005).
Volgens studies van Holodniy et al. geeft plasma heparine lagere HIV RNA waarden dan plasmacitraat en plasma-EDTA (Holodniy et al., 1995).
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Temperatuur
De studies die de bewaarcondities van bloedstalen bestudeerden zijn niet concordant. Transport
van stalen op 2-6°C of op kamertemperatuur brengt geen variatie bij de bepalingen (Padalko,
2005).
 HIV
Plasma moet ingevroren worden volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Serum geeft een
lagere HIV-1 RNA load vergeleken met EDTA plasma en wordt dus niet aanbevolen (Bruisten et
al., 1997). Guanidine isothyocyanaat (voor RNA analyse) en EDTA-vol bloed (voor DNA analyse)
gestabiliseerde stalen dienen op kamertemperatuur getransporteerd te worden (Robberecht &
Van Cauwenbergh, 2004).
HIV-viral load is stabiel in EDTA-whole blood gedurende 72 u op kamertemperatuur. Bij de
bewaring op 4°C van EDTA-whole blood vertoont HIV sneller verval: bewaring op 4°C langer dan
24 u is niet aangewezen. EDTA-plasma of serum vertonen stabiele HIV-viral load waarden
gedurende maanden tot jaren bij bewaring op -20°C tot -70°C (Padalko, 2005).
 HCV
De gegevens voor de HCV-viral load in EDTA-vol bloed op kamertemperatuur zijn minder
duidelijk dan voor HIV-1 viral load. De meeste data wijzen erop dat HCV stabiel is gedurende 72
u op kamertemperatuur. Ook bij HCV is er een sneller verval van RNA bij bewaring op 4°C. Tot
48 u bewaring op 4°C heeft geen invloed (Padalko, 2005).
 HBV
Voor wat betreft HBV tot slot, is dit virus stabieler dan HIV-1 en HCV. Er is wel een tendens tot
verhoogde HBV DNA waarden na 24 u bewaring op 4°C (Padalko, 2005, Gessoni et al., 2004).
Een vergelijkende tabel van de literatuur wat bewaarcondities van stalen voor serologische
screening is te vinden in Tabel 4.

Dilutie en afname tijd
Strong et al. toonden aan dat dilutie van bloedstalen de inhibitie voor de analyse van HIV-1, HCV
en HBV kan overkomen, zonder de sensitiviteit te reduceren.
De auteurs vonden geen effect van postmortem tijd op de sensitiviteit voor deze virussen (Strong
et al., 2005). Burtonboy en Delloye vonden echter een daling in de sensitiviteit van PCR bij stalen
verzameld meer dan 24 u postmortem (Burtonboy & Delloye, 1996).
Tabel 4: Invloed van bewaarcondities op staalstabiliteit/resultaten voor moleculaire analyse
HIV-1
Auteurs

Techniek

Ahmad et al., 1999

AMPLICOR HIV-1
Monitor

Holodniy
 et al., 1995

Quantiplex HIV RNA
(bDNA)

Conclusie





Vandamme et al., 1999

NASBA HIV-1 RNA QT,
AMPLICOR HIV
Monitor, Quantiplex HIV
(bDNA)




HIV-1 is stabiel in EDTA-plasma gedurende 96
u op 4°C
HIV-RNA level hoger in plasma dan in serum
Plasma met heparine geeft lagere RNA levels
dan andere anticoagulantia
HIV-1 RNA is stabiel in vol bloed op
kamertemperatuur gedurende 7 dagen
Delay van processing tot 1 week op
kamertemperatuur heeft geen invloed op viral
load bepaling
Geen daling in HIV-RNA viral load na 2 jaar op
-20°C tot -80°C

− 24 −
Hoge Gezondheidsraad
Zelfbestuursstraat 4 ● 1070 Brussel ● www.hgr -css.be

N / 110121


Holodniy et al., 2000

AMPLICOR HIV Monitor




Holodniy et al., 1991

In–house HIV RNA RTPCR






Ginocchio et al., 1997

NASBA HIV-1 RNA QT



Bruisten et al., 1997

NASBA HIV-1 RNA QT



HIV viral load is stabiel in EDTA-plasma op
kamertemperatuur en op 4°C gedurende 6u
Transport van EDTA- vol bloed voor HIV-1 viral
load bepalingen kan op kamertemperatuur, op
nat of droog ijs zonder wijziging in viral load
Heparine is een inhibitor van DNA amplificatie,
geen invloed van EDTA
Geen inhibitie van kwalitatieve detectie van HIV
met heparine, wel kwantitatieve invloed
Gewijzigde stabiliteit van cellulaire
nucleïnezuren met heparine
HIV-1 RNA level hoger in plasma dan in serum
HIV-1 RNA is stabiel in EDTA plasma
gedurende 30 u op kamertemperatuur en op
4°C
HIV-1 RNA is stabiel in EDTA plasma
gedurende 6 maanden op -70°C
HIV-1 RNA viral load in EDTA-vol bloed zakt
significant na 24 u op 4°C
HIV-1 RNA viral load in EDTA- vol bloed is
stabiel gedurende 72 u op 25°C

HCV


Gessoni et al., 2000

COBAS AMPLICOR
HCV




Damen et al., 1998



HCV NASBA-QT



Cuypers et al., 1992

In-house HCV RNA RTPCR




Halfon et al., 1996

(bDNA) HCV RNA
TM
Quantiplex




HCV RNA is stabiel op 4°C in EDTA-vol bloed
gedurende 168 u
Tendens tot verhoging HCV RNA viral load na
24 u op 4°C
HCV RNA in EDTA vol bloed daalt significant
na 24 u op 4°C
HCV RNA daalt significant in serum na 7 dagen
op 30°C
HCV-RNA viral load blijft stabiel in plasma
gedurende 14 dagen op 4°C
Bewaring gedurende 14 dagen van EDTA-vol
bloed of serum op kamertemperatuur reduceert
HCV RNA load met 3-4 log units
Reductie in viral load is meer uitgesproken voor
EDTA-vol bloed op 4°C dan op
kamertemperatuur (meer granulocyt activatie
en nuclease vrijzetting)
Volledig verlies van HCV RNA na 5 dagen op
kamertemperatuur en 6 maanden op 4°C
Daling van HCV RNA met 15,6 % na bewaring
voor 5 dagen op -20°C
10 % verlies van HCV RNA na 6 maanden op 80°C

HIV-1, HCV, HBV


José et al., 2005

AMPLICOR HIV-1
Monitor




HIV-1 RNA is stabiel gedurende 3 jaren op 20°C en op -70°C
HCV RNA is stabiel gedurende 3,5 jaren op 20°C, bij een viral load van 100 IU/ml
HBV DNA, HIV RNA en HCV RNA hebben
grote stabiliteit bij 25°C en 5°C, bij
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Gessoni et al., 2004

COBAS AMPLICOR
Monitor



4

concentraties van 10 en 10 IU/ml
Grote stabiliteit van HBV DNA gedurende 28
dagen op 5°C en op 25°C
HCV, HBV en HIV zijn stabiel op 4°C
gedurende 72 u in EDTA-vol bloed
Tendens tot verhoging van de HCV, HBV en
HIV viral load na 24 u op 4°C

4.3.6.4 Pro en contra voor serologie versus NAT
Sinds 1.12.2002 is het verplicht in België om HCV en HIV bij bloeddonoren op te sporen via
NAT-testen (BK, 2002). Daar is NAT effectief gebleken ten opzichte van klassieke serologische
testen omdat hiermee de windowfase verkort wordt (Tabel 5, Sato et al., 2001; HGR 8684, 2011).
Uit literatuurgegevens blijkt dat deze HIV en HCV NAT-testen ook een toegevoegde waarde
hebben in het kader van donatie van menselijk lichaamsmateriaal (HGR 8684, 2011).
HBV is in zeer lage concentratie aanwezig tijdens de windowfase (trage amplificatie). De
Japanse ervaring veronderstelt dat gevoelige HBV DNA detectiesystemen de overall veiligheid
van de bloedtoevoer verbeteren (Minegishi et al., 2003). Door de relatief hoge detectiegrens van
zelfs de meest gevoelige testen voor HBsAg kan een geïnfecteerd persoon enkele weken
negatief blijven voor HBsAg (HGR 8684, 2011). NAT-testing kan ook hier de windowfase
verkorten en bepaalde mutanten opsporen die niet detecteerbaar zijn met de klassieke Ag testen
(HGR 8684, 2011). Bij chronische HBV infectie kan HBsAg niet aantoonbaar worden, met vaak
zwakke virale lading. De anti-HBc As kunnen in dit stadium eventueel wel aanwezig zijn.
Zodoende is ook NAT-testing voor HBV sterk aanbevolen, naast de serologie, in het kader van
donatie van menselijk lichaamsmateriaal (HGR 8684, 2011). Enkel voor (avasculaire) cornea’s is
men van mening dat enkel HCV NAT een duidelijke meerwaarde heeft in het kader van
corneadonatie (HGR 8684, 2011). De combinatie van adequate serologie met NAT-testen bieden
dus de beste garantie op de transmissie van HIV, HCV en HBV te vermijden.
94B

Tabel 5: Window periode met serologie versus NAT-testen (Busch & Kleinman, 2000).
HBV

HCV

HIV

Window periode
infectie to As/Ag
detectie

56 dagen (HBsAg)

70 dagen (anti-HCV)

22 dagen (anti-HIV1/2)

Window periode met
NAT-testen

41-50 dagen

10-29 dagen

7-12 dagen*

* p24 test tussen 12 en 22 dagen

4.3.7 Validatie van diagnostische testen in-vivo versus postmortem
48B

Omdat er een ruime tijd is tussen de circulatiestilstand en het postmortem nemen van bloed bij
kadaverdonoren, is het bloed vaak van mindere kwaliteit (bv. hemolyse). Serologische testen op
deze stalen kunnen hierdoor vals positieve resultaten geven. Van 0 tot 42 % herhaaldelijk
reactieve screeningtesten voor HBsAg anti-HCV As en anti-HIV As werden bekomen voor
verschillende commerciële testkits gebruikt op kadaverbloed (Stanworth et al., 2000).
Anderzijds kunnen er ook inhibitoren voor nucleïnezuurtesten aanwezig zijn in kadaverbloed, wat
aanleiding geeft tot vals negatieve resultaten. Dilutie kan hier een oplossing bieden. Dit alles
benadrukt ook het belang bloedstalen zo vlug mogelijk en preferentieel binnen de 24 uur na
circulatiestilstand af te nemen (SaBTO, 2011). Indien bloed later wordt afgenomen, dient men
deze methode te valideren. Testkits dienen gevalideerd te zijn voor kadaverbloed en dienen een
aanvaardbare sensitiviteit en specificiteit hebben (SaBTO, 2011). De FDA heeft op haar website

− 26 −
Hoge Gezondheidsraad
Zelfbestuursstraat 4 ● 1070 Brussel ● www.hgr -css.be

N / 110121

een lijst beschikbaar gesteld met de goedgekeurde donorscreeningtesten (voor levende en
kadaverdonoren) (FDA, 2011). Tegenwoordig bestaan er eveneens triple NAT testen voor HIV,
HCV en HBV bepaling op bloed (serum/plasma) op geautomatiseerde platforms (SaBTO, 2011).
Deze systemen zijn reeds in routine gebruik in bloedbanken en werden ook gevalideerd voor
gebruik voor de screening van weefseldonoren, inclusief het testen op postmortem bloed.
Individuele labo’s kunnen deze testen zelf valideren volgens hun eigen procedures (SaBTO,
2011).
Merk op dat er nog heel veel onzekerheid blijft bestaan voor wat betreft de ideale bewaartijden
voor de viral load bepalingen. Tot op heden is er hiervoor nog geen referentiebewaarmethode
(cfr. ook 4.3.6.3.5).

4.3.8 Interpretatie testresultaten
49B

Voor de interpretatie van de testresultaten verwijzen we naar Virologie Hoofdstuck 6: Preventie
infecties.
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5. INVENTARIS PUBLICATIES: TRANSMISSIE VAN VIRALE INFECTIES DOOR
WEEFSELS
4B

5.1 INLEIDING
17B

Terwijl er in de USA ongeveer 150.000 botallogreffes gebruikt worden per jaar, is de transmissie
van bv. HCV via botallogreffes zeer zeldzaam om verschillende redenen (Trotter, 2003). Slechts
een kleine portie van botdonoren is positief bij testen voor hepatitis C. In een Finse studie was
slechts 1 botdonor van de 560 positief voor HCV tussen 1972 en 1995 (Trotter, 2003). In
Nederland bleken er anno 2009 onder bloeddonoren 10 (0,021 %) nieuwe donoren positief te zijn
voor HCV, 21 (0,045 %) voor HBV, en geen voor HIV (Sanquin, 2009). Door de toepassing van
(inter)nationale aanbevelingen van professionele organisaties zoals AATB, European Association
in Tissue Banks (EATB), Eye Bank Association of America (EBAA) enerzijds en gouvernementele
richtlijnen zoals EU, KB, aanbevelingen van de HGR anderzijds, worden donoren zorgvuldig
gescreend en al dan niet geweigerd op basis van de medische voorgeschiedenis en fysisch
onderzoek. Alle serum van weefseldonoren wordt getest op de aanwezigheid van de virussen
HCV, HBV, HIV en eventueel HTLV. Om het risico op transmissie nog verder te beperken,
worden processing technieken zoals antibiotica, alcohol, en detergenten gebruikt om bloed,
beenmerg en andere weefselresten zoveel mogelijk te verwijderen van het allogreffemateriaal.
Botgreffes die beenmerg bevatten zijn geassocieerd met het grootste risico op transmissie van
virale infecties. Uit corticale chips daarentegen is het beenmerg verwijderd tijdens de bereiding
en verwerking, en deze greffes zijn dus geassocieerd met het laagste risico op transmissie van
infectieziektes. HIV, HCV of HBV transmissie via cornea of cardiovasculaire weefsels is
ongewoon, omdat cornea een avasculair weefsel is en cardiovasculaire weefsels verwerkt en
getransplanteerd worden in lage aantallen (Eastlund, 2004; Pruss et al., 2010).
De meeste gevallen van transmissie van virale aandoeningen dateren uit een tijdperk waarin er
nog geen serologische testen beschikbaar waren voor HBV, HCV en HIV (Trotter, 2003).

5.2 HBV
18B

Hoewel transmissie van virussen via corneatransplantatie heel inefficiënt is omwille van haar
avasculair karakter, werden toch twee gevallen van HBV-infectie beschreven die het gevolg
waren van een keratoplastie. Serum van beide donoren was (hoewel retrospectief getest 9
maanden na donatie) positief voor HBsAg. De kliniek van de receptoren en hun serologie
(eveneens retrospectief getest) was suggestief voor een infectie overgedragen door de donoren
(Hoft et al., 1997). Sommige auteurs konden HBV aantonen in cornea weefsel van HBsAg
positieve donoren, anderen niet (Eastlund, 2004).
Voor orgaantransplantaties weet men dat HBsAg negatieve, anti-HBc As positieve en anti-HBs
As negatieve donoren HBV kunnen overdragen. Dit geldt vooral voor besmette donorlevers,
minder voor nieren en hart. Wachs et al. stelden vast dat 1/42 nierreceptoren, 3/6 leverreceptoren
en 0/7 hartreceptoren HBsAg positief werden na de transplantatie van donoren die anti-HBc As
positief, anti-HBs As negatief en HBsAg negatief waren (Wachs et al., 1995). Omwille van
mogelijke transmissie met deze serologische HBV-status worden weefseldonoren met anti-HBc
As positiviteit geëxcludeerd indien er onvoldoende protectieve anti-HBs As aanwezig zijn.
Shutkin beschreef als eerste een patiënt die een ongeproceste gekoelde corticale botgreffe
kreeg en 10 weken later hepatitis ontwikkelde. De man had geen bloedtransfusies gekregen. De
botgreffe was afkomstig van een geamputeerd been van een man met vasculair occlusieve ziekte
en gangreen. In die tijd (1954) waren er nog geen serologische testen voor HCV of HBV
beschikbaar (Eastlund, 2004; Shutkin, 1954; Shutkin, 2005).
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De capaciteit van humane hartkleppen om HBV over te dragen werd aangetoond in een studie
van 31 patiënten die hartkleppen ontvingen van HBsAg positieve donoren. Tweeëntwintig
receptoren waren immuun of HBsAg positief voor de transplantatie. Van de negen gevoelige
patiënten aan HBV ontwikkelde er slechts één positieve HBV merkers. Vijf van de gevoelige
receptoren ontvingen echter HBV immunoglobulines of het HBV vaccin (Eastlund, 2004).
Er zijn geen andere rapporten over HBV transmissie dan door orgaan-, cornea- en
hartkleptransplantatie. Het is eerder waarschijnlijk dat er transmissie geweest is via andere
wegen, maar geen enkele werd herkend en gepubliceerd (Eastlund, 2004).

5.3 HCV
19B

Een case report beschreef de overdracht van HCV via een geproceste botallogreffe. De
processing bestond uit een behandeling met antibiotica, alcohol en detergenten voorafgaand aan
invriezen van de allogreffe (Trotter, 2003).
Eggen en Nordbo beschreven een case report waarin ongeprocest bot de oorzaak was van een
transmissie van HCV. De casus betrof een patiënt die een femurkop gekregen had van een
donor die positief bevonden werd op anti-HCV As (Eggen & Nordbo, 1992). Tweeëntwintig weken
na de ingreep werd op basis van gestegen leverfunctietesten en positieve anti-HCV As test de
diagnose HCV gesteld bij de receptor. De receptor had geen bloedproducten gekregen en had
geen risicoprofiel (Trotter, 2003; Eggen & Nordbo, 1992).
In juni 2002 werd er aan de CDC een acute hepatitis C gerapporteerd bij een patiënt, 6 weken na
implantatie van een donor patellapees en een botallogreffe (Homan et al., 2003). De donor was
anti-HCV As negatief (tweede en derde generatie ELISA) maar HCV RNA positief (Amplicor®
HCV test, Roch Molecular Systems). Voor de weefsels van deze donor waren er 40 receptoren.
Zes ontvingen organen, 32 weefsels en 2 corneas. Alle weefsels waren behandeld met
oppervlakte chemicaliën of antibiotica. Botgreffes werden eveneens bestraald. Onder deze 40
receptoren waren er 8 casussen: 3 van de patiënten die organen gekregen hadden, 1 receptor
van een vena saphena (totaal aantal vena saphena receptoren n = 2), 1 van de receptoren van
een peesgreffe (n = 3) en 3 receptoren van pees-met-botgreffes (n = 3) werden geïnfecteerd.
Onder de receptoren van huid (n = 2), cornea (n=1) of bestraald bot (n = 16) was er geen
transmissie. De frequentie van transplantatie van weefsel/organen die As negatief en RNA
positief zijn, is niet gekend. Bij bloeddonoren, wiens kenmerken waarschijnlijk verschillen van
deze van orgaan- of weefseldonoren, zijn ongeveer 4/106 bloeddonaties van donoren anti-HCV
As negatief en HCV RNA positief (Homan et al., 2003).
Conrad et al. (1995) beschreven de transmissie van HCV die ontdekt werd dankzij de introductie
van een tweede generatie anti-HCV As test. Serumstalen uit de serotheek, die voorheen enkel
met een eerste generatie anti-HCV As test getest waren, werden opnieuw geanalyseerd met een
tweede generatietest. De sera van twee donoren bleken reactief te zijn. De receptoren van deze
donoren werden eveneens serologisch getest met deze tweede generatie anti-HCV As test. Vier
van de vijf allogreffe (botten en pezen) receptoren van de eerste donor bleken ook reactief te
zijn met de anti-HCV As test. Drie ervan hadden ook een positieve PCR. Sequentie-analyse van
hepatitis C RNA van twee van deze receptoren was identisch aan dit van de donor. Het is echter
mogelijk dat HCV zich ophield in de botblokjes waaraan de peesallogreffes vasthangen. Deze
diepgevroren allogreffes werden niet verwerkt om beenmerg en bloedcellen te verwijderen
(Shutkin, 1954). Van de tweede donor werd serum van zes allogreffe receptoren getest, één staal
was positief maar het HCV RNA van de donor en receptor isolaten was niet identisch. De
allogreffes van deze donor waren bestraald met 17 kGy gammastralen. Dit lijkt dus voldoende om
HCV te inactiveren in weefsel (Trotter, 2003; Conrad et al., 1995).
Pereira et al. (1993) deden een studie onder 716 kadaverdonoren (1986-1990) betreffende het
risico op HCV overdracht. Dertien donoren waren positief met een eerste generatie anti-HCV As
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test, vijf daarvan doneerden ook weefsel. Alle vijf de donoren waren ook positief met een tweede
generatie anti-HCV ELISA en vier ook met PCR. Van deze vijf donoren kregen 15 patiënten
weefsels ingeplant. Eén receptor van diepgevroren botweefsel (1/15, 7 %) ontwikkelde posttransplantatie een hepatitis. Deze frequentie is veel lager dan bij de orgaanreceptoren (8/15, 53
%). In theorie zou de kleinere weefselmassa, afwezige immuunsupressieve therapie en afwezige
metabole afwijkingen bij weefselreceptoren het mogelijk maken om te seroconverteren voor HCV.
Dus HCV was ofwel niet aanwezig in de allogreffes van anti-HCV positieve donoren, ofwel
inactiveerde de processing van het botweefsel het HCV virus (Trotter, 2003; Pereira et al., 1993).
Drie getransplanteerde aortakleppen van 2 HCV RNA positieve donoren resulteerden niet in
infectie bij de receptor (Pruss et al., 2010; Pereira et al., 1993). Daarentegen zijn er wel rapporten
van transmissie van HCV via harttransplantatie (Pruss et al., 2010).
HCV werd totnogtoe niet overgedragen via huidallogreffes, maar HCV RNA werd aangetoond in
huidallogreffes door Conrad et al. (Eastlund, 2004).
HCV genomen werden aangetoond in corneas van 7/29 HCV-seropositieve donoren (Pruss et al.,
2010). Nochtans kon een studie van de EBAA geen enkele casus vinden van HCV transmissie
onder de meer dan 400.000 getransplanteerde corneas (waarvan de donoren serologisch getest
werden) (Pruss et al., 2010).
Merk op dat de meeste gerapporteerde virustransmissies weefsels betroffen die niet verwerkt of
viraal geïnactiveerd werden (Pruss et al., 2010).

5.4 HIV
20B

Experimenteel onderzoek toonde aan dat HIV in botten en pezen kan teruggevonden worden.
Levend HIV virus werd geïsoleerd uit botten, beenmerg, en pezen van patiënten met aids
(Eastlund, 2004). Dit veronderstelt de mogelijkheid op transmissie van HIV via
weefseltransplantatie.
Er zijn verschillende casussen gepubliceerd van HIV transmissie via weefseltransplantaties.
Patijn et al. (1993) rapporteerden dat verse onbewerkte diepgevrozen botallogreffes HIV hebben
overgedragen naar vier receptoren (Patijn et al., 1993). HIV-infectie werd ook overgedragen op
receptoren van nieren, huid, vrouwen die kunstmatige inseminatie kregen, hemofilie-patiënten
die stollingfactor VIII toegediend kregen, en bloed (Buck et al., 1990; Borchi et al., 2010). Een
fatale casus werd in 1984 aan de CDC gemeld. Het betrof een vrouw die indertijd (nog geen HIV
screeningtesten beschikbaar) een botgreffe kreeg bij een laterale fusie voor progressieve
scoliose. Ondanks het feit dat de vrouw reeds na 21 dagen kloeg van koorts en vergrote
lymfeklieren, werd de diagnose HIV pas 4 jaar later gesteld. De donor was een 52-jarige man die
een femurkop doneerde tijdens het plaatsen van een totale heupprothese. Bij de donor werd de
diagnose AIDS pas 2 jaar na de donatie (1986) gesteld (Eastlund et al.. 2004; CDC, 1988). Deze
donor zou nu niet meer in aanmerking gekomen zijn voor donatie aangezien hij een
lymfadenopathie had en een intraveneuze druggebruiker was (Eastlund, 2004). Vóór de HIV
screening, kregen 12 andere receptoren niet gesteriliseerde, gelyofiliseerde botallogreffen van
een HIV-geïnfecteerde kadaverdonor (1.985). Vier van deze receptoren seroconverteerden
(Eastlund, 2004; Pruss et al., 2010).
Simonds rapporteerde HIV-transmissie via een 22-jarige HIV-1 seronegatieve donor die stierf aan
een schotwonde. Deze patiënt doneerde 4 vaste organen en 54 andere weefsels. Alle 4 de
orgaanreceptoren (hart, lever, linker- en rechternier) en 3 receptoren van ongeprocest
diepgevrozen bot (linker- en rechterfemurkop, patellapees, proximale femur) werden
geïnfecteerd met HIV-1 (Simonds et al., 1992; Asselmeier et al., 1993). Merk op dat 25 andere
(pezen, ligamenten en botten) bewerkte (ethanol en/of lyofilisatie) allogreffen van deze donor
zonder HIV overdracht op de receptoren bleef (Pruss et al., 2010). Deze donor was wel getest,
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maar HIV seronegatief bevonden. De HIV assay was indertijd nieuw en weinig sensitief
(Eastlund, 2004).
In 1985 kreeg een 58-jarige man een gelyofiliseerde botchip van een HIV geïnfecteerde
botdonor. Deze man en minstens twee van de 12 andere patiënten die botgreffes van deze donor
kregen, stierven later aan AIDS (Karcher, 1997). Ook hier zou de donor, die druggebruiker was,
niet in aanmerking gekomen zijn voor donatie in de huidige omstandigheden.
In 1987 werd een geval van HIV-transmissie van een donor naar verschillende receptoren (nier
en lever) gerapporteerd aan de CDC. De donor was anti-HIV As negatief (ELISA) bij de
serologische test uitgevoerd onmiddellijk volgend op 56 bloedtransfusies en cristalloïden. Bij
hertesten van de donor 48 uur later waren de testen echter positief door een hervulling van de
immunoglobulines vanuit extravasculaire plaatsen. Hierop heeft de FDA hemodilutie regels
opgesteld (Strong et al., 2005; CDC, 1987).
Tot slot werd er in 1996 nog een HIV-geïnfecteerde diepgevroren femurkop gedoneerd door een
Taiwanese man die niet getest was voor HIV. Deze botgreffe werd getransplanteerd bij een 34jarige vrouw die 5 maanden later seroconverteerde (Eastlund, 2004; Pruss et al., 2010).
Clarke rapporteerde als enige een case report van HIV transmissie via een niet gesteriliseerde
huidallogreffe. De huid van de donor werd gebruikt alvorens de resultaten van de serologische
testen beschikbaar waren. De receptor had een zwak positieve HIV-As respons 37 dagen na de
applicatie van de allogreffe (Clarke, 1987). Er werd nooit gerapporteerd of deze patiënt aids
ontwikkelde (CDC, 1988). Kealy rapporteerde echter een beschrijving in de Lancet (1987) van
een HIV transmissie bij een brandwondenpatiënt in London via een kadaver huidallogreffe van
een HIV geïnfecteerde donor. De receptor werd HIV positief en stierf vier jaar later. Mogelijks
betrof het de case report van Clarke (1987). HIV transmissie via transplantatie van andere types
allogreffes werd tot op heden niet gerapporteerd in de literatuur (Patijn et al., 1993). Het is
onwaarschijnlijk dat HIV kan overgedragen worden via cornea’s vermits dit orgaan bloedcel
infiltratie verhindert. Hoewel HIV geïsoleerd werd uit tranen, corneaal weefsel, oogkamervocht,
en conjunctivaal epitheel, trad er geen HIV-transmissie op bij patiënten die een cornea transplant
kregen van een HIV-seropositieve donor (Eastlund, 2004; Patijn et al., 1993). Eastlund meldt
verschillende rapporteringen waarbij HIV-geïnfecteerde cornea’s getransplanteerd werden
zonder de receptoren te infecteren (CDC, 1988; Eastlund, 2004; Pereira et al., 1993; Simonds et
al., 1992).
Rapporteringen van HIV transmissie via beenmergtransplantatie werd nog niet gedocumenteerd.
Beenmerg progenitorcellen kunnen echter in vitro geïnfecteerd worden met HIV. Daarom
veronderstelt men dat beenmergcellen van een HIV positieve patiënt het virus kunnen
overdragen (Patijn et al., 1993).
HIV-transmissie door allogreffes kan op twee manieren gebeuren. De eerste weg is via vrije
virionen. Deze zijn infectieus maar fragiel en gevoelig aan de meeste sterilisatietechnieken,
vooral aan detergenten omwille van hun lipide-enveloppe. De tweede transmissieweg is
transmissie van geïnfecteerde gastheercellen die latent proviraal DNA presenteren. Dit type van
transmissie is minder gevoelig aan sterilisatie (Janssens de Varebeke et al., 1998).

5.5 HTLV
21B

Sanzen et al publiceerden een casus van HTLV-1 transmissie na transplantatie van een
diepgevrozen onbewerkte femurkopallogreffe. De oorspronkelijke infectie was afkomstig van een
bloeddonor die seropositief bleek voor HTLV-1. Van alle 16 receptoren seroconverteerde er
slechts 1. Deze receptor doneerde 4 jaar later (1991) zijn femurkop bij het plaatsen van een
totale heupprothese. De femurkop werd in de botbank bewaard op -80°C. Een 76-jarige man was
receptor van deze femurkop bij loosening van zijn heupprothese. Er waren geen tekens van
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HTLV-1 geassocieerde ziekte, maar zijn bloedtesten waren positief voor HTLV-1 As (Sanzen &
Carlsson, 1997).
HTLV is een contra-indicatie omwille van het risico op transmissie van de infectie en de daarop
volgende ontwikkeling van adulte T-cel leukemie of myelopathie. Het virus kan ook overgedragen
worden via bloedtransfusie van HTLV-I positieve donoren (Sanzen & Carlsson, 1997).

5.6 RABIES
2B

Rabies is een acute virale encefalomyelitis die virtueel 100 % fataal is (Bronnert et al., 2007). In
Texas werd in 2004 bij 5 orgaanreceptoren (lever, long, arteria iliaca fragment, linker- en
rechternier) rabies gediagnosticeerd. De gemeenschappelijke donor had ernstige mentale
deterioratie en matige koorts veroorzaakt door een subarachnoïdale bloeding dewelke leidde tot
inklemming en de dood. Deze donor had eveneens evidentie (rabies As) van een rabies infectie
(CDC, 2004a; CDC; 2004b; Eastlund, 2004). Transmissie van rabies was voorheen reeds
gerapporteerd bij acht cornea receptoren in vijf landen: Thailand, Indië, Iran, USA en Frankrijk
(CDC, 1999). Het is reeds lang geweten dat ogen rabies virus kunnen bevatten in geïnfecteerde
dieren en mensen. Houff et al vermeldden een case report van rabies transmissie via de
implantatie van een corneagreffe bij een 37-jarige dame. Rabies virus werd teruggevonden in de
ogen van donor en receptor. De mogelijke ingangspoort van het virus is de N. opticus of de
oftalmische tak van de N. trigeminus. Omdat de receptor pijn voelde in de zone van het transplant
was het volgens de auteurs aannemelijk dat de getransplanteerde cornea de bron van expositie
was (Houff et al., 1979). In Duitsland doneerde een 26-jarige hersendode vrouw organen en
besmette zo 6 receptoren van corneas, lever, long, nier en pancreas. Drie receptoren overleden
aan rabies in de komende weken (Bronnert, 2007).

5.7 CMV
23B

CMV is zeer frequent in de populatie. Het virus is een significante oorzaak van morbiditeit en
mortaliteit bij orgaanreceptoren. Shelby en Shanley transplanteerden muizenhuid besmet met
CMV naar CMV-negatieve muizen. Drie weken later werd CMV geïsoleerd uit de urine van de
receptormuizen. Van 22 CMV-negatieve patiënten die kadaver huidallogreffes kregen, werden er
5 CMV-positief (22,7 %) met evidentie van virale ziekte (CMV pneumonitis, koorts, hepatitis,
diarree). Dit percentage is gelijkaardig aan dit van CMV transmissie via orgaantransplantatie
(Eastlund, 2004; Kealy, 1997). Buiten deze beperkte studie werden er geen verder uitgebreide
studies gedaan om te bepalen of CMV transmissie via huidallogreffen in dezelfde mate
geassocieerd is aan symptomatische ziekte als bij orgaantransplantatie van CMV-positieve
donoren (Eastlund, 2004).
Brandwondenpatiënten kunnen eveneens een CMV infectie verwerven, maar deze gaat over het
algemeen met minder complicaties gepaard dan bij orgaanreceptoren. Dit kan te wijten zijn aan
de minder ernstige immunosuppressie bij brandwondenpatiënten vergeleken met de medicatie
om orgaanrejectie te vermijden (Eastlund, 2004).
Van 25 seronegatieve receptoren die een cornea van een seropositieve donor kregen,
seroconverteerden er slechts twee (Eastlund, 2004).

5.8 VIRUSSEN MET ORGAANTROPISME
24B

Cornea geassocieerde transmissie van herpes simplex virus is mogelijks een probleem,
geïsoleerde gevallen van klinisch relevante transmissie werden gerapporteerd (Pruss et al.,
2010). Herpes simplex virus wordt inderdaad in grote aantallen teruggevonden in stromale
cornea cellen, maar er werd slechts één transmissie gemeld via een corneagreffe. De infectie
tastte de cornea van de receptor aan vijf dagen na de implantatie (Eastlund, 2004). Mogelijks zal
hier in de toekomst bij de screening van donoren rekening mee moeten gehouden worden.
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Cardiotrope virussen zoals CMV, parvovirus B19, enterovirus en adenovirus worden veel meer
gedetecteerd dan HCV, HBV of HIV en zijn het onderwerp van onderzoek naar hun mogelijke
impact bij transmissie via cardiovasculaire allogreffen (Pruss et al., 2010). Virus specifieke
genomen werden gedetecteerd bij 47 % harttransplant receptoren en bij 60 % donoren, dit
suggereert een significant risico op virus transmissie bij transplantatie van hart of hartkleppen
(Donoso et al., 2005). Parvovirus B19 werd overgedragen op enkele receptoren van
plasmaderivaten, rode bloedcellen, plaatjes en plasma behandeld met solvent-detergent
(Eastlund, 2004).

5.9 EMERGING INFECTIONS
25B

WNV komt de laatste jaren meer voor onder de vorm van outbreaks in Europa. WNV werd
overgedragen via orgaantransplantaties, bloedtransfusie, transplancentair, en percutaan via
naaldprikaccidenten (Eastlund, 2004; CDC, 2005).
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6. PREVENTIE VIRALE INFECTIES
5B

6.1 SELECTIECRITERIA PRELEVATIE
26B

Wanneer een potentiële weefsel/celdonor gescreend wordt, moet het medisch dossier
onderzocht worden op algemene exclusiecriteria voor weefsel/celdonatie, risicofactoren die tot
exclusie voor donatie leiden (medische en persoonlijke anamnese indien mogelijk), klinische en
fysische evidentie (lichamelijk onderzoek) nagegaan worden van relevante overdraagbare
aandoeningen. De criteria voor geslachtsceldonoren worden hier niet beschouwd. Voor allogene
levende donoren gelden dezelfde exclusiecriteria als voor overleden donoren. Specifieke
uitsluitingscriteria kunnen worden vastgesteld voor deze donoren zoals zwangerschap (behalve
voor donoren van navelstrengbloed, hematopoëtische cellen of amnionmembraan) borstvoeding,
mogelijke overdracht van erfelijke aandoeningen (KB, 2009).

6.1.1 Medisch dossier
50B

Relevante data zijn o.a.:
 Laboratoriumresultaten
 Radiologie bevindingen
Medische voorgeschiedenis:
 Verslagen van consultaties, operaties
 Autopsieverslag.

6.1.2 Algemene exclusiecriteria voor levende en overleden donoren
51B

De algemene criteria met betrekking op exclusie van mogelijke overdracht van virale infecties
worden hieronder aangehaald (KB, 2009; EU 2006).












Ongekende doodsoorzaak, tenzij de doodsoorzaak uit de autopsie blijkt en geen van de
algemene uitsluitingscriteria van dit deel van toepassing is.
Ziekte van ongekende origine in de anamnese.
Systemische infecties die op het ogenblik van overlijden niet onder controle zijn, zoals
bacteriële ziektes, systemische virale, fungale en parasitaire infecties en lokale infecties in
te donoren cellen en weefsels. Donoren met sepsis kunnen voor corneadonatie in
aanmerking komen mits de cornea door orgaankweek bewaard wordt om eventuele
bacteriële besmetting van de cornea op te sporen.
Voorgeschiedenis van of klinische of laboratoriumaanwijzingen voor een risico op
overdracht van HIV, acute of chronische hepatitis B (behalve voor personen met een
aangetoonde immuunstatus), hepatitis C of HTLV I/II of aanwijzingen voor risicofactoren
voor deze infecties.
Aanwijzingen dat testuitslagen van bloedmonsters van de donors niet valide zullen zijn als
gevolg van hemodilutie, indien geen voor de transfusie afgenomen bloedmonster
beschikbaar of als gevolg van behandeling met immuunsuppressiva.
Aanwijzingen voor andere risicofactoren voor overdraagbare ziekten op grond van
risicobeoordeling, met inachtnaming van de reis- en blootstellinganamnese van de donor
en de lokale prevalentie van infectieziekten.
Aanwezigheid van tekenen op het lichaam van de donor die duiden op een risico op
overdraagbare ziekte.
Recente vaccinatie met een levend afgezwakt virus waarbij risico op overdracht aanwezig
wordt geacht.
Transplantatie van een xenogreffe.
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Aanwezigheid of verdenking van centraal degeneratieve neurologische ziekte van
mogelijks infectieuze origine (ongekende origine), inclusief dementie (bv. Ziekte van
Alzheimer, Multiple Sclerose).
Voor aanvullende exclusiecriteria voor overleden kinddonors verwijzen we naar het KB
28/9/2009.

6.1.3 Risicofactoren te screenen bij levende/overleden donoren
52B

De FDA en de AATB specifieerden relevante virale infectie-gerelateerde risicofactoren (Tabel
6) (FDA, 2007a; AATB, 2008): Zij worden bij wijze van voorbeeld aangehaald. De Europese
Directive beschrijft dit eerder algemeen in bijlage I en III zoals beschreven in 6.1.2 (EU 2006).
Tabel 6 Risicofactoren te screenen bij donoren met betrekking tot mogelijke
virale infecties.

Risicofactor voor:
HIV

HBV

1. Mannen die geslachtsgemeenschap met andere mannen hebben gehad
in de voorbije 5 jaren

x

x

2. Personen die intraveneus, intramusculair of subcutaan drugs geïnjecteerd
hebben gedurende de voorbije 5 jaar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Personen met hemofilie of andere gerelateerde bloedstollingsstoornissen
die humane stollingsfactor concentraten toegediend kregen in de voorbije
5 jaar

4. Personen die zich geëngageerd hebben in geslachtsgemeenschap voor
het verkrijgen van geld of drugs in de voorbije 5 jaar
5. Personen die geslachtsgemeenschap gehad hebben in de voorbije 12
maanden met een persoon beschreven in de vorige 4 items of met een
persoon met gekende HIV infectie, hepatitis B infectie, of klinisch actieve
hepatitis C infectie
6. Kinderen van moeders met of met risico voor HIV infectie zo 18 maanden
of jonger, of zo deze borstvoeding gekregen in de voorbije 12 maanden
7. Geïnterneerden en personen die gevangen gezeten hebben gedurende
meer dan 72 uren in de voorbije 12 maanden
8. Personen die de voorbije 12 maanden blootgesteld geweest zijn aan
gekend of verdacht HIV, HBV, en /of HCV-geïnfecteerd bloed door
percutane inoculatie (bv. naaldprik accident) of door contact met een
open wonde, niet-intacte huid of mucosa

x

9. Personen die samengeleefd hebben in de 12 maanden voorafgaand aan
de donatie met een persoon die hepatitis B heeft of klinisch actieve
hepatitis C (bv. hetzelfde huishouden, gezamenlijk gebruik van keuken of
badkamer)
10. Personen die in de 12 maanden voorafgaande aan de donatie een
tatoeage, oorpiercing, of lichaamspiercing laten plaatsen hebben waarbij
onsteriele instrumenten gebruikt werden

x

11. Personen die een voorbije diagnose van klinische, symptomatische virale
hepatitis hadden na de leeftijd van 11 jaar, tenzij er evidentie is dat het
om een hepatitis A infectie, EBV of CMV infectie ging
12. Personen of hun seksuele partners die geboren zijn of geleefd hebben in
bepaalde landen in Afrika na 1977
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13. Ook zij die bloedtransfusie of een medische behandeling met bloed
gekregen hebben in deze landen na 1977
*nota: indien de instelling een assay gebruikt die HIV-O detecteert, kan punt
12) en 13) vervallen
14. Voor personen met een medische diagnose van WNV infectie
(gebaseerd op symptomen en/of laboresultaten, of geconfirmeerde WNV
viremie), worden geëxcludeerd voor 120 dagen volgend op de diagnose
of op het begin van de ziektesymptomen wordt er het volgende
aanbevolen:

O)

6.1.4 Klinische evidentie voor virale infecties
53B

Een overleden (koude) donor of een multi-orgaandonor wordt onderzocht op fysische tekens van
relevante overdraagbare aandoeningen en op tekens van risicofactoren voor zulke ziekte. Zo
mogelijk wordt een autopsie gedaan van een overleden donor.
Allogene levende donoren worden geselecteerd op basis van hun gezondheid en medische
anamnese aan de hand van een vragenlijst en een gesprek met een bevoegde, daartoe
opgeleide gezondheidswerker (KB, 2009).
Volgende sectie geeft punten waarop klinisch gelet dient te worden bij de specifieke screening
naar overdraagbare virale infectieziektes m.n. HIV, hepatitis, WNV en HTLV (FDA, 2007a; AATB,
2008):
6.1.4.1 HIV infectie
 Voorafgaandelijk reactieve screeningstest voor HIV
 Onverklaard gewichtsverlies
 Onverklaard nachtzweten
 Blauwe-paarse verkleuringen op of onder de huid of mucosa typisch voor Kaposi’s
sarcoom
 Veralgemeende lymfadenopathieën gedurende meer dan 1 maand
 Onverklaarde temperatuur > 38.6°C gedurende meer dan 10 dagen
 Onverklaarde persisterende hoest of kortademigheid
 Opportunistische infecties
 Onverklaarde persisterende diarree, en/of
 Onverklaarde persisterende witte vlekken of ongewone vlekken in de mond.
95B

6.1.4.2 Hepatitis infectie
 Een voorafgaandelijke reactieve screeningtest voor hepatitis B of C virus
 Onverklaarde icterus
 Onverklaarde hepatomegalie en/of,
 Voorbije diagnose van klinische, symptomatische virale hepatitis na de leeftijd van 11 jaar,
tenzij er evidentie is dat het om hepatitis A, EBV of CMV ging.
96B

6.1.4.3 HTLV infectie (zo van toepassing volgens type donor)
 Een voorafgaandelijke reactieve screeningtest voor HTLV
 Onverklaarde paraparese; en/of
 Adulte T-cel leukemie.
97B

6.1.4.4 WNV infectie
Tekens en symptomen van WNV infectie kunnen aspecifiek zijn en moeten samen met andere
info beschouwd worden:
 Milde symptomen kunnen includeren:
o koorts, hoofdpijn, lichaamspijnen, pijn aan de ogen;
98B
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milde symptomen kunnen gepaard gaan met een huidrash op het lichaam, of met
gezwollen lymfeklieren.

Ernstige ziekte kan includeren:
o Encefalitis, meningitis, meningo-enfecalitis, en acute slappe paralyse
o Hoofdpijn, hoge koorts, nekstijfheid, stupor, desoriëntatie, coma, tremor,
convulsies, en spierzwakte of paralyse kunnen tekens zijn van ernstige ziekte.

6.1.5 Fysische evidentie voor virale infecties
54B

De volgende fysische tekens zijn voorbeelden waarbij er evidentie is om een donor uit te sluiten
(Tabel 7, FDA, 2007a; AATB, 2008). Sommige tekens zijn niet zelf een fysische evidentie voor
infectie, maar tonen een hoog-risico gedrag aan voor het krijgen van deze infecties.
Tabel 7: Fysische tekens die mogelijk wijzen op een virale infectie bij een
donor
1. Fysische evidentie voor risico op seksueel overdraagbare aandoeningen
zoals genitale ulceratieve ziekte, herpes simplex, syfilis, sjanker
2. Voor een mannelijke donor, fysische evidentie van anale intercourse
inclusief perianale condylomata
3. Fysische evidentie van niet-medisch percutaan druggebruik zoals
injectiesporen, onderzoek ook tatoeages, dewelke naaldsporen kunnen
verbergen
4. Fysische evidentie van recente tatoeage, oorpiercing, of body piercing.
Tatoeages and piercings geplaatst in de voorbije 12 maanden waarbij niet
steriele procedures/instrumenten gebruikt werden zijn risicovol.
5. Veralgemeende lymfadenopathie
6. Onverklaarde orale candida
7. Blauw-paarse verkleuringen consistent met Kaposi’s sarcoma
8. Onverklaarde icterus, hepatomegalie

Risicofactor voor:
HIV

HBV

HCV

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

6.2 SEROLOGISCHE TESTEN
27B

6.2.1 Algemene eisen voor bepaling biologische merkers (EU, 2006; KB, 2009)
 De testen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd (erkend) labo dat door de bevoegde
overheid is gemachtigd en dat testkits gebruikt die van de CE-markering voorzien zijn. De
test moet voor het beoogde doel gevalideerd zijn overeenkomstig de actuele stand van de
wetenschap.
 De biologische testen worden uitgevoerd op serum of plasma van de donor, niet op
andere vloeistoffen/secreta (bv. Oogkamer- of glasvocht) tenzij dit klinisch
gerechtvaardigd is en de test dan gevalideerd is voor deze vloeistof.
 Indien er mogelijk hemodilutie is door toediening van colloïden, kristalloïden,
bloed(bestanddelen), wordt er gebruikt gemaakt van een algoritme om te bepalen of de
tests valide zijn. Indien de test gevalideerd is voor plasma dat meer dan 50 % verdund is
of als er bloed van voor de transfusie beschikbaar is, kan het weefsel/cellen worden
toegelaten.
 Bloedmonsters moeten binnen de 24 u postmortem worden afgenomen of maximum 48
uren voor het overlijden (KB, 2009).
 Bij levende donoren wordt bloed op het ogenblik van de donatie of binnen de 7 dagen na
de donatie afgenomen. Indien weefsels/cellen van allogene levende donoren kunnen
worden bewaard, worden er nieuwe monsters afgenomen na 180 dagen waarop de testen
worden herhaald (donatiemonster mag dan tussen 30 dagen vóór en 7 dagen na donatie
worden afgenomen).
 Indien van een levende donor (uitzondering: Donors van stamcellen uit beenmerg en
perifeer bloed) ook NAT-testen worden uitgevoerd voor HIV, HBV en HCB kan onderzoek
5B
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op een tweede monster komen te vervallen. Hetzelfde geldt als er een inactivatiestap voor
de betrokken virussen wordt uitgevoerd.
Bij afname van stamcellen uit beenmerg en perifeer bloed worden de bloedmonsters voor
de tests binnen de 30 dagen voor de donatie afgenomen.
Bij neonatale donoren worden de biologische testen uitgevoerd bij de moeder van de
donor.

6.2.2 Virologische screeningstesten voor overleden en levende weefsel- en
celdonoren (met uitzondering van geslachtsceldonors)
56B



HIV 1 en 2: Anti-HIV-1 en anti-HIV-2 As: een positieve test is een reden tot exclusie (KB,
2009).



Hepatitis B:
 HBsurface Antigen: een positieve test heeft het grootste risico op HBV transmissie
en is een reden tot exclusie van de donor (Chung et al., 2001).
 Anti-HBc: als HBs Ag negatief is en anti-HBc positief, worden best anti-HBsAs
bepaald. Is deze laatste test ook positief ( 10 IU/L betekent immuniteit), dan kan
men aannemen dat de donor hersteld is van een vroegere infectie, en dat het
weefsel bijgevolg gebruikt kan worden. Is de anti-HBsAs test daarentegen negatief
of twijfelachtig, dan dient men bijkomende tests te doen (bv. PCR) of de donor te
verwerpen (EU, 2006). Het KB van 28 september 2009 stelt dat indien de anti-HBc
en anti-HBsAs test positief zijn en de HBV NAT en de HBsAg test negatief zijn, er
geen contra-indicatie is voor vrijgave van het weefsel (BK, 2009).
Hoewel de aanwezigheid van anti-HBsAs traditioneel als immuniteit en
afwezigheid van infectiviteit beschouwd wordt, heeft men aangetoond dat
immuniteit (anti-HBsAs) het risico op HBV transmissie niet wegneemt. Dit risico is
groter voor leverdonoren dan voor nier- en hartreceptoren (Chung et al., 2001).



Hepatitis C: Anti-HCV As: een positieve test is een reden tot exclusie.



In bepaalde situaties kunnen verdere testen nodig zijn, afhankelijk van de anamnese van
de donor en de kenmerken van de gedoneerde weefsels/cellen (bv. EBV, CMV,…) (KB,
2009).



Bij overleden donors worden minimaal de bovenvermelde testen uitgevoerd met, tenzij er
een inactiveringsstap voor de betrokken virussen gebruikt wordt, ook een HIV-1, HBV en
HCV NAT-test (KB, 2009).
Een tweede serologie (anti-HIV 1/2 en anti-HCV) kan ook uitgevoerd wordenbij de
orgaanontvangers vanaf 3 maanden na de orgaantransplantatie (backscreening). Dit kan
een bijkomende securisatiegraad geven.



HTLV type 1 en 2:
 De EU en het KB van 28 september 2009 schrijven voor dat er tests op HTLV-I As
worden uitgevoerd bij donors die wonen in of komen uit een gebied met een hoge
incidentie van die infectie of met seksuele partners of ouders uit een dergelijk
gebied (EU, 2006; KB, 2009).



CMV: Een positieve anti-CMV test is geen reden tot afkeuring van het weefsel van
overleden donoren. CMV testen zijn relevant voor levende leucocyten-rijke cellen en
weefsels (FDA, 2007a): hematopoëtische stamcellen en semen, maar niet: cornea, huid,
hartkleppen, dura mater, bot, pezen, ligamenten, kraakbeen, oöcyten.
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7. DESINFECTIE – STERILISATIE
6B

7.1 INLEIDING
28B

In 2003, een tijdperk van routinematig uitvoeren van serologische testen op donorserum,
verscheen een case report over de transmissie van HCV via een botallogreffe. Deze allogreffe
was bewerkt met een antibiotische oplossing, alcohol en detergent en werd vervolgens
diepgevroren (Trotter, 2003). Deze case report doet de vraag rijzen of de beschikbare en
toegepaste decontaminatie- en sterilisatiemethoden van allogene weefsels efficiënt zijn voor het
elimineren van virussen.
Vooreerst beschrijven we het belang van de mechanische reiniging van allogreffe materiaal aan
de hand van een ander case report. Vervolgens komen de verschillende decontaminatie- en
sterilisatieprocedures aan bod en specifiek deze met betrekking tot het antivirale effect op
allogene weefsels. De voor- en/of nadelen van elk van deze methodes werd beschreven indien
literatuur hieromtrent werd gevonden. Tot slot komen de courante preservatietechnieken aan bod
en hun potentiële antivirale eigenschappen.
Merk op dat een analyse van de decontaminatie- en sterilisatieprocedures van allogreffes niet
evident is. Vele studies combineren verschillende methodes in eenzelfde studie, zodat de
effecten van de ene of de andere decontaminatie/sterilisatie techniek niet echt te achterhalen
valt. Bovendien zijn er in elke studie vele variabelen (bv de concentratie, temperatuur en de duur
van inwerking van een decontaminerend/steriliserend middel, de gebruikte cultuurtechniek,..), wat
een onderlinge vergelijking van studies bemoeilijkt.

7.2 BEGRIPSOMSCHRIJVING
29B

 Decontaminatie
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) definitie: het gebruik van fysische of
chemische middelen om via bloed overdraagbare pathogenen op een oppervlak of item te
verwijderen, inactiveren, of vernietigen tot een punt waarop ze geen infectieuze partikels meer
kunnen overdragen en waarop het oppervlak of item veilig is voor manipulatie, gebruik of
verwijdering (Block, 2001a). In de routine verwijst decontaminatie naar alle pathogenen (microorganismen die ziekte of infectie kunnen veroorzaken), niet enkel diegene die via bloed
overdraagbaar zijn (Block, 2001a).
 Desinfectie
De destructie van pathogene en andere micro-organismen door middel van chemische of
thermische methodes. Desinfectie is minder lethaal dan sterilisatie omdat het wel de meeste
pathogene micro-organismen vernietigt, maar niet noodzakelijk alle microbiële vormen, zoals
sporen (Block, 2001a). Door desinfectie voorkomt men de overdracht van pathogene en andere
micro-organismen.
 Sterilisatie
Een proces met de bedoeling alle viabele vormen van microbieel leven te vernietigen of te
verwijderen, inclusief bacteriële sporen, om een acceptabele sterility assurance level (SAL) te
bekomen. De SAL is de waarschijnlijkheid van overleving van micro-organismen na een terminale
sterilisatie en een voorspelling van de efficaciteit van het proces (Block, 2001a).
 Asepsis
Asepsis is de preventie van contaminatie met micro-organismen. Dit omvat steriele condities in
weefsels, op materialen, en in lokalen, bekomen door de exclusie, het verwijderen of het doden
van micro-organismen (Block, 2001a).
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 Aseptische processing
Bij aseptische processing worden de weefsels met een aseptische techniek gepreleveerd en
vervolgens onder clean room (steriele) condities verwerkt (Vehmeijer, 2002).
 Terminale sterilisatie
Terminale sterilisatie gebruikt technieken zoals irradiatie of ethyleenoxide om steriliteit van de
weefsels te bereiken in een terminale sterilisatiestap. Dit houdt in dat de procurement en
processing van weefsels onder minder strenge condities uitgevoerd kunnen worden. Sterilisatie
wordt uitgevoerd met het weefsel in zijn finale verpakking (Vehmeijer, 2002).

7.3 MECHANISCHE REINIGING
30B

7.3.1 Rationale
57B

Processing van botweefsel start meestal met het verwijderen van resten weke weefsels,
periosteum, bloed en beenmerg. Deze handeling reduceert reeds het risico op transmissie van
potentiële pathogenen zoals aangetoond werd door Simonds: alle drie de receptoren van
ongeprocest bot werden geïnfecteerd met HIV-1 door de transplantatie van een botfragment van
een HIV-1 positieve donor. De 3 receptoren van gelyofiliseerd bot, de 25 receptoren van met
ethanol behandeld bot en de receptor van vers ingevroren bot waaruit beenmerg verwijderd was,
waren negatief voor HIV-1 (Simonds et al., 1992). Dit beklemtoont het belang van, zelfs minimale,
processing van bot. Na debridement van overtollig weefsel, worden greffes versneden/verzaagd
en vervolgens gewassen of gedrenkt in steriel water en detergenten. Dit reduceert het risico op
transmissie van infectieziektes (Vehmeijer, 2002).

7.3.2 Toegepast op allogreffes
58B

7.3.2.1 Bot
Processing methodes kunnen onder andere includeren dat men onder hoge druk spoelt met
steriel water, spoelt met alcohol en behandelingen doorvoert die de proteïnen verwijderen. Deze
methode betekent echter geen terminale sterilisatie (Brockbank & Siler, 2001). In studies met
levend gefractureerd bot werden echter nadelen van hoge-druk pulse lavage gerapporteerd. Er
was visuele schade t.h.v de fractuurzijde en vertraagde fractuurheling. Met lage druk pulse
lavage (Micro-Aire Pulse Lavage 4740) van 7 bar (6 psi) kunnen deze negatieve effecten op de
botbiologie vermeden worden (Bhandari et al., 2001).
9B

De AllowashTM formule (Lifenet, Virginia Beach, USA) gebruikt ultrasonen, centrifugatie, en
negatieve druk in combinatie met reagentia zoals biologische detergenten, alcoholen en
waterstofperoxide. Deze combinatie heeft als doel de oplosbaarheid en eliminatie van
componenten van geprocest weefsel te verhogen. Deze componenten (beenmerg,
bloedelementen en lipiden) kunnen immers reservoirs vormen voor potentiële bacteriële, fungale
en virale transmissie (Vangsbess, 2004).
7.3.2.2 Pezen
Patella pezen weerstaan niet aan de destructieve krachten van spoelen onder hoge druk. Dit leidt
ertoe dat week weefsel (gamma)bestraald wordt (Brockbank & Siler, 2001).
10B
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7.4 PROCESSING-VERWERKING
31B

7.4.1 Demineralized Bone Matrix (DBM)
59B

7.4.1.1 Biocidale activiteit
Swenson en Arnoczky gebruikten corticaal bot van katten besmet met het katten leukemievirus
om de antivirale activiteit van demineralisatie te testen in vergelijking met onbewerkt bot. De
besmette gemineraliseerde corticale botfragmenten werden ingeplant bij 6 receptor-katten.
Besmet diafysair gemineraliseerd bot werd ingeplant bij 6 receptorkatten en besmet DBM bij 15
receptorkatten. Het p27 Ag, proviraal DNA en antistofvorming werden opgevolgd bij deze katten.
Alle 6 katten met gemineraliseerd bot waren positief voor p27 Ag, hadden detecteerbaar DNA (≥
23 kopieën/100 ng DNA) en hadden As verworven in de tweede postoperatieve week. De katten
met geïmplanteerd DBM hadden geen detecteerbaar p27Ag, geen proviraal DNA of As tot en met
de achtste testweek. Het demineralisatieproces zou dus het kattenleukemievirus vernietigen
(Swenson & Arnoczky, 2003).
10B

Mellonig et al. testten het antiviraal effect uit van demineralisatie in 0,6 N HCl (Hydrogen chloride)
met 0,025 % virucidaal agens (ethanol gecombineerd met een anionisch detergent). Enerzijds
werd humaan corticaal bot gespiked met 5,26 X 109 HIV-partikels en anderzijds werd bot gebruikt
van een patiënt overleden aan AIDS. Beide materialen waren vrij van HIV na de behandeling
(Sofer, 2002). Scarborough et al. evalueerden eveneens de effectiviteit van demineralisatie in
spiking studies met HIV, CMV, poliovirus, runder viraal diarreevirus en eenden-HBV. Er was meer
dan 6 log10 reductie in infectiviteit voor alle virussen. Poliovirus in 100-500 µm botpoeder werd
met 12 log10 gereduceerd (Sofer, 2002).

7.5 CHEMISCHE BEHANDELING
32B

Tabel 8: Overzicht van het werkingsspectrum van desinfectantia (Reybrouck, 2000b; WIP, 2004).
Activiteitsreductie
GebruiksDesinfectans
1
2
3 4a 4b
5
6
met organisch
concentratie
materiaal
Peroxiden
Waterstofperoxide

3%

+

+/(bij10
–25%

+

+

+

+

+

Neen

Perazijnzuur

0,01 – 0,2 %

+

+

+

+

+

+

+

Neen

Chlorhexidine

0,1 – 1 %

+

-

-

-

-

Hypochloriet

250 –1.000
ppm vrij chloor

+

+/-

Formaldehyde

Gasvorm

+

+/-

Glutaraldehyde

2%

+

+

Ethanol
Joodverbindingen

60 – 90 %

+

-

Ioodalcohol

1 % in ethanol
70 %

+

Jodoforen
(povidon-jood)

0,1 – 10 %

Quaternaire am-

Afhankelijk van

(G+>G-)

+/+* +*
*

beperkt beperkt

Wisselende data

+/-

+

Ja

Aldehyden
+/***
+/**

+

+

+

+

Ja

+

+

+

+

Neen

+

+

+

+

+

Geen data

+/-

+

+

+

+

+

Ja

+

-

+/-

+

+

+/-

+

Ja

Enkel

-

-

+/-

-

+/-

+

Ja
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moniumderivaten
het preparaat
op G+
+ = werkzaam
+/- = traag werkzaam of incompleet spectrum
G+: Gram-positieve micro-organismen
G -: Gram-negatieve micro-organismen
* = 1000 ppm:+
** = bij 50°C: +

1 = vegetatieve bacteriën
2 = bacteriesporen
3 = Mycobacterium spp.
4a = lipofiele virussen
4b = hydrofiele virussen
5 = schimmels
6 = gisten

*** = vooral niet-tuberculeuze mycobacteria

7.5.1 Peroxiden
60B

7.5.1.1 Waterstofperoxide
102B

7.5.1.1.1 Biocidale activiteit
Waterstofperoxide (H2O2) is actief op bacteriën, fungi, virussen en sporen. De 3 % oplossing is
snel bactericide. Het is minder snel werkzaam op sommige gisten, sommige virussen, en
bacteriële sporen. Zes percent H2O2 bleek een effectief steriliserend middel te zijn binnen 6 uren
volgens Rutala et al. (1993). H2O2 is een effectief sporicide bij verhoogde temperatuur en
verhoogde concentratie (6-10 %) (Block, 2001b). 6 % H2O2 bleek meer effectief dan
glutaraldehyde als high-level desinfectans van flexiebele endoscopen voor het doden of
verwijderen van B. subtilis in 10 minuten contacttijd (Block, 2001b). Over het algemeen heeft
H2O2 grotere activiteit tegen G- dan tegen G+ bacteriën (Block, 2001b). Het is bijvoorbeeld niet
actief op catalase producerende bacteriën zoals stafylococcen (Reybrouck et al., 2000). Omwille
van zijn goede activiteit op anaërobe sporenvormers (bv. Clostridium sp.) wordt het vooral
aangewend bij de reiniging en ontsmetting van bevuilde wonden waar gestold bloed moet
opgelost worden.
H2O2 wordt afgeleverd als zuurstofwater. Zuurstofwater bevat 3 % H2O2 of geeft 10 volumepercent
zuurstof af (Reybrouck et al., 2000a).
179B

7.5.1.1.2 Medische toepassingen
H2O2 wordt vooral gebruikt in plasma sterilisatie (cfr.7.7.3), soms voor chemische gassterilisatie
(cfr. 7.6.4) (WIP, 2004).
180B

7.5.1.1.3 Toxiciteit
H2O2 wordt volledig omgezet in niet-toxische residu’s: O2 en H2O (Block, 2001b).
H2O2 is niet-carcinogeen, niet-mutageen en is milieuvriendelijk (niet-toxisch ontbindbaar residu)
(Joslyn, 2001). Geconcentreerde oplossingen zijn irriterend voor de huid, mucosa en ogen. De
gassen kunnen inflammatie van de respiratoire tractus veroorzaken (Block, 2001b). H2O2 is
genotoxisch indien het niet gemetaboliseerd wordt (Malchesky, 2001).
18B

7.5.1.1.4 Toegepast op allogreffes
182B

7.5.1.1.4.1 Bot
DePaula et al. (2005) wilden de effecten testen van een 3 % H2O2 oplossing (H2O2, anionisch
detergent en alcohol) op de osteo-inductieve en mechanische eigenschappen van bot bij een
temperatuur van 34  1°C. Het oxiderend vermogen van H2O2 zou de structurele botproteïnen
(BMPs) kunnen aantasten. Hij koos voor compressie-, impact- en wrijvingstesten. Er was geen
meetbaar effect op de maximale compressie stress, noch op de impact of op de wrijvingsstress
bij de behandeling van botten met een extra 3 % H2O2 stap in vergelijking met de controle
behandeling (30 min Tween 80 1 %, spoelen met water, drenken in ethanol, spoelen met water).
Na een 5 uren durende behandeling met H2O2 bleek er een significante daling te zijn van de
osteoinductiviteit, zoals gescoord op histologie bij muizen die de behandelde botten ingeplant
kregen. Er was geen significante daling wanneer de H2O2 behandeling slechts 1 uur werd
toegepast (DePaula et al., 2005). In vergelijking met hetgeen Rutala et al. aangaven als zijnde
246B
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steriliserend m.n. 6 % H2O2 gedurende 6 uren, zijn in dit experiment zowel concentratie als duur
gereduceerd. DePaula et al. beoordeelden echter niet het antiviraal effect van hun H2O2 oplossing
na.
7.5.1.1.4.2 Cornea
Drie percent H2O2 is toxisch voor het oog en is dus geen geschikt desinfectans voor cornea
(Ahaern & Gabriel, 2001).
247B

7.5.1.2 Perazijnzuur (PAA)
103B

7.5.1.2.1 Biocidale activiteit
Bij omgevingstemperatuur inhibeert PAA volgens Block grampositieve en gramnegatieve
bacteriën, schimmels en gisten in minder dan 5 minuten bij een concentratie van 100 ppm (0,01
%). Bij een hogere concentratie van 0,05 % werkt PAA bekomt men na 30 min een 4-log reductie
van B. subtilis sporen. Voor virucidie zijn hogere concentraties nodig: 0.1% met variabele
contacttijden al naargelang de studie (Block SS, 2001b). Inactivatiestudies met prionen gaven
variabele resultaten (Malchesky, 2001). Over het algemeen echter beschouwt men prionen
resistent tegen PAA. Activiteit neemt toe met toenemende concentratie en toenemende
temperatuur. Ook sterke antivirale activiteit is genoteerd (Malchesky, 2001; Huang et al., 2004).
Afhankelijk van de gebruikte testmedia worden virussen geïnactiveerd in verschillende
tijdspannen (Block, 2001b). De antivirale efficiëntie is ook afhankelijk van de concentratie, pH en
expositietijd (Huang et al., 2004).Vele auteurs gebruikten PAA 0,2-0,35 % met een antiviraal
effect binnen enkele minuten tijd (Huang et al., 2004). Wutzler en Sauerbrei bekwamen een 4-log
reductie voor alle geteste virustiters (geënveloppeerde en niet geënveloppeerde virussen) bij
blootstelling aan 0,2 % PAA gedurende 1 min in 80 % ethanol of gedurende 5 min in water
(Huang et al., 2004). Om een 7,5-log reductie te bekomen van poliovirus type 1 volstaat 0,04 %
PAA gedurende 5 min (Huang et al., 2004).
Voor verschillende virussen is de dosisrange wijd; voor fagen volstaat een concentratie van 1230 ppm PAA gedurende 5 min, voor enterische virussen is een concentratie van 2.000 ppm PAA
gedurende 10 min nodig. Evans et al. vonden dat PAA 0,1 % actief was op de 8 door hem
geteste dierlijke virussen (Block, 2001b). Harakeh bestudeerde het antivirale effect van PAA op
poliovirus, 1, echovirus 1, coxsackievirus B5, humaan rotavirus, apen rotavirus SA11 en
bacteriofaag f2. De resultaten toonden aan dat relatief hoge concentraties PAA vereist waren om
significante inactivatie te bekomen. Humaan rotavirus was meest resistent, en vereiste 140 ppm
voor een inactivatie van 99,99 %. Deze concentratie is nochtans veel lager dan de 2.000 ppm
vereist volgens Sprossig voor de inactivatie van enterische virussen (Block, 2001b). Apen
rotavirus SA11 was meest gevoelig. De drie enterovirussen (poliovirus 1, echovirus en
coxsackievirus B5) reageerden hetzelfde en de bacteriofaag was minder resistent dan de
enterovirussen.
Organisch materiaal en gesuspendeerde vaste stoffen hebben een verwaarloosbaar effect op de
virucidale activiteit van PAA (Harakeh, 1984). PAA is actief in aanwezigheid van organisch
materiaal en is goed wateroplosbaar. Het kan toegepast worden in vloeibare of gasvorm
(Malchesky, 2001).
183B

7.5.1.2.2 Chemische achtergrond
Perazijnzuur is een peroxide met de structuurformule CH3C(O)OOH. In water (bij zure pH)
bestaat er een evenwicht tussen azijnzuur (CH3CO), H2O2 en perazijnzuur. Bij verdere afbraak
wordt water, zuurstof en CO2 gevormd. Concentraties gelijk aan of groter dan 5 % zijn corrosief
en ontvlambaar en degraderen met vrijzetting van O2. Peroxides zijn thermodynamisch onstabiel.
Dit wil zeggen dat voor een 0,2 % PAA oplossing in gedestilleerd water die bewaard wordt op
20°C, de hoeveelheid PAA zakt tot 0,1 % na 4 weken. PAA oplossingen zijn stabieler bij lage pH
(Malchesky, 2001).
184B
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7.5.1.2.3 Medische toepassingen
PAA wordt o.a. gebruikt als steriliserend middel voor hemodialyse machines, medische
instrumenten, bot en collagene weefsels voor implantatie, en als decontaminerend middel voor
contactlenzen, voor huid en als substituent van wonddressings (Malchesky, 2001).
185B

7.5.1.2.4 Toxiciteit
Perazijnzuur is irriterend en corrosief. In contact met de huid is PAA irriterend bij concentraties
van 3,4 % of hoger, bij oogcontact is een concentratie van minstens 0,35 % irriterend. Voor de
meeste toepassingen wordt een concentratie gebruikt van minder dan 0,35 % (3.500 ppm).
Genotoxiciteitstudies hebben wisselende resultaten getoond voor PAA. Een afbraakproduct van
PAA, H2O2, is genotoxisch indien deze niet gemetaboliseerd wordt. De aanwezigheid van
leverenzymes zorgt voor de metabolisatie van H2O2 tot water en zuurstof. PAA is niet geklasseerd
als een carcinogeen en kan niet als dusdanig beschouwd worden aan de hand van beschikbare
data; die zijn inconclusief en onvolledig (Malchesky, 2001). De enige studie over het carcinogene
potentieel van PAA werd in 1975 gepubliceerd door Bock (Malchesky, 2001). De huid van muizen
werd 5 maal per week geverfd met i) 0,2 ml 1 % PAA in aceton, ii) met 2 % PAA in water of iii)
met water. Drie van de 30 PAA behandelde muizen ontwikkelden huidtumoren na 26 weken. Er
werd niet vermeld tot welke PAA groep (PAA in aceton of in water) deze muizen behoorden
(Malchesky, 2001). Volgens Malchesky heeft PAA geen residuele toxische bestanddelen
(Malchesky, 2001).
186B

7.5.1.2.5 Toegepast op allogreffes
187B

7.5.1.2.5.1 Huid
Voordelen
Lomas gebruikte als desinfecterend middel voor huidallogreffes PAA aan de concentraties 0,35,
0,1 en 0,035 % (v/v), toegepast onder agitatie gedurende 3 uren en op kamertemperatuur. De pH
van de PAA oplossing was aangepast met 1 N NaOH tot 7.0. Na 3 spoelingen in fosfaatbuffer
(PBS) werd de huid in glycerol 50 % geïncubeerd gedurende 4 u op 37°C, en vervolgens
getransfereerd in glycerol 85 % en gedurende 4u onder dezelfde omstandigheden geïncubeerd.
Een incubatietijd van minstens 90 min is vereist opdat PAA zou penetreren in de haarfollikels en
in de dieper gelokaliseerde micro-organismen in de huid die door huidlipiden beschermd worden.
Een concentratie van 0,35 % PAA veroorzaakt significante histologische schade aan weke
weefselgreffes. Het protocol met 0,1 % PAA gecombineerd met glycerol 85 % bewaring had geen
nadelige effecten op de biocompatibiliteit van huid die in vivo getest werd. De epidermis bleef
verankerd aan de dermis en er waren geen veranderingen in de structuur van noch de papillaire,
noch de reticulaire dermis (Lomas et al., 2003). Geen van de behandelde huidstalen vertoonde
toxiciteit op celculturen van humane dermale fibroblasten, m.a.w. er was geen zichtbare zone van
fibroblastaire groei-inhibitie rond de huidbiopsie. Er was geen hogere gevoeligheid aan
collagenase digestie van de PAA behandelde huidbiopten. Er waren geen significante verschillen
in monocytaire TNF- (Tumor Necrosis Factor) productie (pro-inflammatoire activiteit van
behandelde huid) tussen monocyten van behandelde huidbiopten en monocyten van
onbehandelde huidbiopten (Lomas et al., 2003).
Ook Huang rapporteerde dat een PAA gesteriliseerde acellulaire dermis zijn structurele integriteit
bewaart met een duidelijke papillaire/reticulaire structuur, een continu basale membraan met type
IV collageen, een lamina densa, ankerfibrillen en een dermale matrix die collageen, elastine en
glycosaminoglycanen bevat met een normale architectuur (Huang et al., 2004).
248B

Nadelen
De PAA gesteriliseerde acellulaire dermis kan de groei van keratinocyten en fibroblasten
ondersteunen, dit vooral zo bewaard in glycerol of propyleenglycol. Indien de dermale substraten
enkel met PAA behandeld werden en niet gepreserveerd werden met glycerol of propyleenglycol
was de keratinelaag geproduceerd in de composieten gewoonlijk dun en soms afwezig. Dit
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verbetert wanneer de PAA behandelde dermis verder gepreserveerd wordt met glycerol of
propyleenglycol (Huang et al., 2004).
7.5.1.2.5.2 Bot
Voordelen
De behandeling van bot met PAA vernietigt de morfologie en structuur van bot niet (Dychdala,
2001). Pruss gebruikte een model met spongiosa botblokjes om het inactiverend effect van PAA
en ethanol te evalueren op verschillende virussen. De testvirussen waren pseudorabies virus,
runder diarree virus, HIV type II, varkens parvovirus, poliovirus en hepatitis A virus (HAV) (Pruss
et al., 1999). Behandeling van in een viruscultuur gesuspendeerde spongiosa kubusjes met 1 %
PAA in 24 % ethanol gedurende 4 u op kamertemperatuur bij lage druk (200 mbar) toonde een
meer dan 4 log10-reductie van de virusinfectiviteit (Median tissue culture infective dose: TCID50)
voor pseudorabies virus, runder diarree virus, varkens parvovirus en poliovirus. HIV-II
inactiveerde spontaan in de PAA test kubusjes maar ook in de controles. Daardoor werd slechts
een reductie van 1,6 log10 bekomen voor HIV-II. HAV kon enkel geïnactiveerd worden door de
ontvetting met een chloroform/methanol mengsel (7 log 10-reductie), terwijl na PAA behandeling er
slechts een reductie was van 2,9 log10. De diffusie van PAA in bot is immers gelimiteerd. Daarom
dient de penetratie-inhiberende vetbarrière vooreerst verwijderd te worden met bij voorbeeld een
chloroform/methanol mengsel. Merk op dat de studie van Pruss enkel gevalideerd is voor
botblokjes van ≤ 15 mm3 groot en dus niet noodzakelijk geldt voor grote structurele allogreffes
(Pruss et al., 1999).
249B

7.5.1.2.5.3 Pezen
Voordelen
Scheffler bestudeerde gepaarde humane bot-patella-botallogreffes die met een oplossing van 2
% perazijnzuur, 96 % ethanol (perazijnzuur-ethanol sterilisatie: PES) en fysiologisch water (ratio
v/v/v 2/1/1) behandeld werden ofwel vers ingevroren werden. De visco-elastische (strain, creep)
en mechanische eigenschappen werden bestudeerd met submaximale cyclische lading en laadtot-falen testen respectievelijk. Er werd geen significant verschil gevonden voor deze
eigenschappen tussen beide groepen allogreffes. Het feit dat de creep of het intrinsieke verlies
aan spanning niet veranderde, duidt aan dat de elastische elementen zoals collageenvezels en
zijn bindweefsels niet substantieel veranderden met PES behandeling (Scheffler et al., 2005).
250B

Nadelen
Humane peesallogreffes behandeld met het PAA huidprotocol (Lomas et al., 2003) (0,1 % PAA
v/v gedurende 3 u op kamertemperatuur onder agitatie) kregen een veel grotere gevoeligheid
aan collagenase digestie dan de huidbiopten. Met een heelkundige ingreep gaat steeds een
inflammatoire respons gepaard tijdens dewelke geactiveerde leucocyten collagenasen
produceren die de beschadigde weefselmatrix kunnen opruimen. Op die manier zou een
allogreffe snel gedegradeerd en geresorbeerd kunnen worden (Lomas et al., 2003).
7.5.1.2.5.4 Hartkleppen
Voordelen
Farrington bestudeerde verschillende (0,1 % en 0,35 %) concentraties PAA met betrekking tot
hun antiviraal effect en de beschadiging van hartkleppen. Herpes simplex virus type I (HSV-I) en
poliovirus type I werden getest. Zowel de concentratie 0,1 % PAA (met 25 % ethanol gebruikt
gedurende 15 minuten bij 20°C) als 0,35 % PAA (10 minuten bij 20°C) hadden een antiviraal
effect van meer dan 2 log10 reducties (Farrington et al., 2002).
251B

Nadelen
De morfologie van hartkleppen behandeld met 0,35 % PAA toonde uitgebreide schade aan de
endotheel- en andere cellen. De periodiciteit van de glycosaminoglycanen (GAG) kleuring
langsheen de collageenvezels daalde. De mechanische effecten van PAA behandeling werden
nagegaan. De elastische modulus, als parameter voor de weefselstijfheid, reduceerde met de
0,35 % PAA behandeling. De uitrekbaarheid van het weefsel of de collageen crimp nam toe. De
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relaxatietijden T1 en T2 waren gedaald met T1 verwijzend naar de mobiliteit van de hoofdvezels
in het omgevende weefsel. Met 0,21 % PAA echter bleven al deze parameters zoals in controle
weefsel. Indien echter deze lagere 0,21 % PAA concentratie gecombineerd werd met
glycerolisatie of cryopreservatie als bewaringsmethode waren er veranderingen in de elastische
modulus en de T2 relaxatietijd. Doch, omdat de uitrekbaarheid met 0,21 % PAA met glycerolisatie
of cryopreservatie bewaard blijft, meent men dat de collageen structuur van kleppen niet
significant aangetast wordt (Farrington et al., 2002). Deze lagere concentratie bleek effectief te
zijn als desinfectans en had weinig effecten op de biomechanische of morfologische
eigenschappen van de behandelde kleppen 6 maanden na implantatie ervan bij schapen (Lomas
et al., 2003).

7.5.2 Chlorhexidine
61B

7.5.2.1 Biocidale activiteit
Chlorhexidine is actief op vegetatieve G+ en in mindere mate op G- bacteriën (WIP, 2004). Het is
inactief op sporen, tenzij bij hogere temperaturen. Zuur-vaste bacillen worden geïnhibeerd maar
niet gedood door waterige oplossingen. Gisten en dermatofyten zijn over het algemeen gevoelig,
hoewel er variatie is tussen species (Denton, 2001). De infectiviteit van sommige lipofiele
virussen (bv. virussen met enveloppe zoals influenzavirus, HSV, HIV) is snel geïnactiveerd met
chlorhexidine, hoewel waterige oplossingen niet actief zijn tegen de kleine proteïne-gecoate
virussen (inclusief vele enterische virussen, poliovirus, papillomavirus – virussen zonder
enveloppe). Een in vitro studie confirmeerde het effect van chlorhexidine op HIV. Een 4 %
chlorhexidine handwasoplossing en 0,5 % chlorhexidine in 70 % alcohol waren beide 100 %
effectief tegen HIV-1 na een contacttijd van 15 seconden (Denton, 2001).
104B

7.5.2.2 Chemische achtergrond
Chlorhexidine is 1,6-di-(4-chlorphenyl-diguanido)hexaan, een cationisch bisbiguanide. Over het
algemeen zijn chlorhexidine-zouten meer oplosbaar in alcohol dan in water. Chlorhexidine
gluconaat mag niet direct toegevoegd worden aan pure alcohol, omdat er dan precipitatie kan
optreden. Chlorhexidine is compatibel met kationen zoals quaternaire ammoniumderviaten (QAC)
maar is incompatibel met anorganische anionen. Waterige oplossingen van chlorhexidine zijn
meest stabiel bij een pH van 5 tot 8. In deze pH range varieert antibacteriële activiteit volgens het
micro-organisme en de gebruikte buffer (Denton, 2001).
105B

7.5.2.3 Medische toepassingen
 Huiddesinfectie
 Chirurgische handontsmetting
 Hygiënische handdesinfectie
 Pre-operatieve lichaamsontsmetting
 Preventie urinaire infecties
 Verloskundige ontsmetting perineale regio
 Ontsmetting van brandwonden met waterig chlorhexidine gluconaat (0,01 % tot 0,05 %)
oplossingen (Denton, 2001).
106B

7.5.2.4 Toxiciteit
Er zijn slechts zeldzame rapporten over nevenwerkingen van chlorhexidine. Er is geen evidentie
voor carcinogeniciteit.
107B

Een 0,05% concentratie chlorhexidine heeft geen schadelijk effect op de heling van wonden of bij
de behandeling van brandwonden. De cytotoxiciteit bij wondheling is tegenstrijdig. Sommigen
schrijven aan chlorhexidine een bevordering van de wondheling toe, anderen menen dat het
cytotoxisch is op fibroblasten (Denton, 2001). Geconcentreerde oplossingen met 20 %
chlorhexidine-gluconaat beschadigen de huid.
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Indien er direct contact is met bloed (intraveneuze toediening), is er een stromalytisch effect op
rode bloedcellen door de surfactant activiteit van chlorhexidine.
Chlorhexidine is meest toxisch op neuraal weefsel: contact met hersenen en hersenvliezen moet
vermeden worden. Vestibulaire en cochleaire schade zijn gecorreleerd met het gebruik van 0,05
% chlorhexidine in 70 % alcohol. Concentraties van 1 % chlorhexidine geven conjunctivitis, terwijl
2 % chlorhexidine cytotoxisch is voor cornea-epitheel en conjunctiva (Denton, 2001). Onder de 1
% werden geen visueel toxische effecten gemeld (Denton, 2001). Formuleringen met alcoholen
dienen weggehouden te worden van ogen.
Bhandari et al. vonden na expositie van gecultiveerde botcellen aan 1 % en 4 % chlorhexidine
gluconaat een reductie in alkalische fosfatase activiteit (en dus aantal osteoblasten) en een
verminderde botnodulus vorming. Dit suggereert een direct toxisch effect van chlorhexidine
gluconaat op osteoblasten (Bhandari et al., 2001).
7.5.2.5 Toegepast op allogreffes
108B

7.5.2.5.1 Bot/pezen
Nadelen
Burd et al. onderzochten de concentratie en het volume aan chlorhexidine gluconaat dat nodig is
om bot-pees allogreffes te decontamineren. Ze besloten dat 3 L van een 2 % chlorhexidine
gluconaatoplossing vereist was. Zij wezen op de nadelige effecten beschreven met chlorhexidine
gluconaat bij de decontaminatie van weefsel:
1) verhoogde polymorfonucleaire granulocyt toxiciteit en gereduceerde fagocytaire
efficiëntie,
2) intra-articulaire reactieve synovitis en chondrolyse,
3) verhoogde postoperatieve morbiditeit.
Ook volgens Wilson et al. produceerde 0,05 % chlorhexidine diacetaat bij paarden synoviale
ulceratie, inflammatie en intra-articulaire accumulatie van fibrine (Burd et al., 2000).
18B

7.5.3 Chloorderivaten
62B

7.5.3.1 Chloordioxide
109B

7.5.3.1.1 Biocidale activiteit
Chloordioxide inactiveert enterovirussen, poliovirussen, rotavirus en HIV. De inactivatie van
poliovirus is meer efficiënt bij een pH van 10,0 dan bij pH 6,0 (Knapp & Battisti, 2001) en blijkt
gerelateerd te zijn met de concentratie chloordioxide. Wanneer een chloordioxide oplossing
uiteenvalt in chloriet en chloraat vermindert de antivirale activiteit, wat de antivirale activiteit van
het vrije chloordioxide radicaal bevestigt (Knapp & Battisti, 2001).
189B

7.5.3.1.2 Chemische achtergrond
Chloordioxide bevat een atoom chloor en twee atomen zuurstof en bestaat bijna volledig als vrij
radicaal monomeer. Bij kamertemperatuur neemt het de gasvorm aan. Chloordioxide is oplosbaar
in water. In de gasfase is chloordioxide stabiel bij concentraties van 10 % of minder bij
atmosferische druk (Knapp & Battisti, 2001).
190B

7.5.3.1.3 (Medische) toepassingen
Chloordioxide wordt gebruikt in de desinfectie van drinkbaar water, groenten en fruit (Knapp &
Battisti, 2001). Behandeling van bloed en bloedproducten is voorgesteld om de infectiviteit van
HIV in bloed te verminderen en het risico van ziektetransmissie via de transplantatie van sclera
en cornea te verminderen (US patent) (Knapp & Battisti, 2001).
19B
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7.5.3.1.4 Toxiciteit
Wanneer chloordioxide ingenomen wordt, wordt het gemetaboliseerd en geëxcreteerd tot
chloride en chloriet. In aanwezigheid van vocht en blootgesteld aan licht echter kan de gasfase
van chloordioxide aanleidinggeven tot de vorming van een mengsel zuren (Knapp & Battisti,
2001). Er is weinig literatuur over de carcinogeniciteit van chloordioxide. Volgens beschikbare
data is het niet carcinogeen (Knapp & Battisti, 2001).
192B

7.5.3.1.5 Toegepast op allogreffes
193B

7.5.3.1.5.1 Hartkleppen
In de studie van Farrington werd eveneens chloordioxide (Dexit, Genesis Medical) getest
gedurende 10 minuten op myocardfragmenten gecontamineerd met HSV type I en poliovirus type
I. Deze behandeling reduceerde de virustiter van beide virussen met ongeveer 3 log10.
Electronenmicroscopie met cuproline blauw kleuring toonde slechts lichte wijzigingen in de
endotheelcellen van de kleppen (Farrington et al, 2002). De periodiciteit van de GAG-kleuring
langsheen de collageenvezels was verminderd (Farrington et al, 2002).
25B

7.5.3.2 Hypochlorieten
10B

7.5.3.2.1 Biocidale activiteit
Vooral natriumhypochloriet en “eau de javel” worden gebruikt als hypochlorieten. In België is het
huishoudelijk bleekwater 8 tot 10 chlorometrische graden sterk en bevat ongeveer 30 g (2,5 %)
actieve chloor per liter. Om voldoende bactericide te zijn, moet de concentratie van bleekwater
boven de 5 % liggen (Reybrouck et al., 2000b). Hypochlorieten hebben bewezen krachtige
germicide agentia te zijn die een breed spectrum aan micro-organismen controleren (Dychdala,
2001). Lage concentraties vrij chloor (100 ppm = 0,01 %) zijn in staat om in korte tijd (5 minuten)
vegetatieve bacteriën te doden. Voor een betrouwbare mycobactericide activiteit zijn hogere
concentraties nodig (1.000 ppm). Virussen, inclusief HIV en HBV, worden geïnactiveerd na 5
minuten met een 1.000 ppm bevattende chlooroplossing (WIP, 2004). Grabow et al. toonden aan
dat de inactivatie van virussen met een niet nader bepaalde concentratie natrium hypochloriet
verschilde naargelang de pH van de oplossing. HAV stierf sneller in natrium hypochloriet dan
zuurvaste bacteriën en poliovirus (Grabow et al., 1983). Sporevormende micro-organismen zijn
ongeveer 10 tot 1.000 keer meer resistent tegen chloor dan vegetatieve vormen. Ook
schimmelsporen zijn vrij resistent tegen chloor, ze vergen 135 tot 500 ppm hypochloriet (0,01 –
0,05 %) oplossing om een inactivatie in enkele minuten te bereiken. De selectieve resistentie van
micro-organismen tegen chloor kan gecompenseerd worden door een verhoogde concentratie,
een lagere pH of een hogere temperatuur (Dychdala, 2001).
194B

7.5.3.2.2 Toxiciteit
Hypochlorieten zijn niet toxisch voor de mens bij de gewone verdunde concentraties zoals 0,01
tot 1 % actieve chloor/liter (Dychdala, 2001; Belgochlor, 2005). Niet verdund javelwater is
schadelijk voor de huid (contactdermatitis) en de nagels. De dampen zijn hinderlijk en zelfs giftig
voor de ademhalingswegen (Belgochlor, 2005).
195B

Voor zover terug te vinden in de literatuur, zijn er geen toepassingen van hypochlorieten voor
decontaminatie van allogreffes.

7.5.4 Alkylerende agentia
63B

7.5.4.1 Formaldehyde
Formaldehyde of formol is een kleurloos gas. Het is sterk oplosbaar in water. De werking wordt
negatief beïnvloed door organisch materiaal (Reybrouck et al., 2000a).
1B
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7.5.4.1.1 Biocidale activiteit
In hoge concentratie is formaldehyde sterk biocide: het doodt alle levende cellen. In de gewone
gebruiksconcentratie van 1 % is het sterk bactericide, fungicide, tuberculocide (vooral op niettuberculeuze mycobacteriën) en virucide (Reybrouck et al., 2000a). Voor sporicidie zijn hoge
concentraties vereist (Reybrouck et al., 2000a). Micro-organismen worden gedood door alkylatie
met amino- en sulfydrylgroepen van proteïnen en ring-stikstofatomen van purinebasen zoals
guanine (Favero & Bond, 2001).
196B

7.5.4.1.2 Toxiciteit
Formaldehyde is toxisch en mutageen. De gassen zijn prikkelend voor de slijmvliezen en de
conjunctivae. Men tracht de toxiciteit te verminderen door de concentratie te verlagen en
aldehyden of quaternaire ammoniumzouten toe te voegen (Reybrouck et al., 2000a). Het
vrijmaken van formaldehyde uit collageen weefsel kan enkele weken duren (Favero & Bond,
2001).
197B

7.5.4.1.3 Toegepast op allogreffes
198B

7.5.4.1.3.1 Gehoorbeentjes
Formaldehyde werd gebruikt voor de bewaring van gehoorbeentjes (Angermann & Jepson, 1991;
Sataloff & Roberst, 1986). Janssens de Varebeke et al. (1998) gingen na of na de verwerking
met formaldehyde van gehoorbeentjes van HIV positieve patiënten, HIV nog detecteerbaar was
met behulp van PCR. Een van de gepaarde gehoorbeentjes van vijf patiënten, overleden aan
AIDS, werd behandeld in een 4 % gebufferde (pH 5,6) formaldehyde oplossing op 4°C
gedurende 2 weken, gevolgd door een bewaring in een 1:5.000 met water verdunde Cialit
(natrium-2-ethylmercurimercaptobenzoxazole-5-carboxylzuur) oplossing gedurende 2 weken. De
behandelde gehoorbeentjes werden vervolgens in droge tubes bewaard op -70°C. Het andere
gehoorbeentje van het paar werd niet behandeld (controle) en werd gewassen in fysiologisch
water, gedroogd en bewaard op -70°C. Alle gehoorbeentjes werden vermalen en proviraal HIV-1
DNA werd opgespoord met PCR. Alle 5 behandelde gehoorbeentjes waren negatief voor wat
betreft de aanwezigheid van provirale HIV-1 DNA genen. In drie van de vijf onbehandelde
gehoorbeentjes was proviraal DNA wel aanwezig. Deze studie toont aan dat de beschreven
behandeling van gehoorbeentjes veilig is en het risico op HIV transmissie vermijdt (Janssens de
Varebeke, et al., 1998).
Meylan et al. bestudeerden het antiviraal effect van (24 uren behandeling) paraformaldehyde 5
%, 0,5 % of zelfs 0,05 % op enerzijds een T-lymfoblastoïde cellijn en anderzijds op gelyofiliseerde
dura mater-fragmenten geïmpregneerd met HIV-geïnfecteerde cellen en celvrij HIV-virus.
Gelyofiliseerde dura mater werd gebruikt om virus vast te houden in bindweefsel en om te testen
of virus kan beschermd worden tegen antiseptica in deze situatie. Al deze concentraties
verhinderden de infectiviteit van HIV volledig, er was een meer dan 5-log reductie in cultiveerbare
virale load (Meylan et al., 1996).
253B

7.5.4.2 Glutaraldehyde
12B

7.5.4.2.1 Biocidale activiteit
In ontsmettingsmiddelen wordt glutaraldehyde gewoonlijk in een 2 % oplossing gebruikt, waaraan
dan natriumbicarbonaat of een buffer wordt toegevoegd om de oplossing te activeren.
Glutaraldehyde is een van de meest werkzame ontsmettingsmiddelen: het doodt niet alleen
vegetatieve bacteriën, mycobacteriën en virussen (inclusief HBV, HCV en HIV), maar ook
schimmels en sporen (Reybrouck et al., 2000a). Lipofiele virussen met enveloppe vertonen door
de band minder resistentie dan non-lipide virussen (bv. polio-, echo- en coxsackievirus). Er is een
verschil in gevoeligheid tussen de verschillende types echovirussen. Ook tegen rotavirus, cel-vrij
en celgeassocieerd poliovirus en kattencalicivirus (verwant met Norwalk virus) bleek
glutaraldehyde efficiënt (Scott & Gorman, 2001). HAV wordt geïnactiveerd op een tijd- en
concentratie- afhankelijke wijze. HIV (celvrij en celgeassocieerd) werd binnen de 2 minuten
geïnactiveerd met 2 % glutaraldehyde. Glutaraldehyde is een van de weinige agentia die HIV kan
19B
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inactiveren in aanwezigheid van bloed en wanneer het virus beschermd werd door associatie met
cellen en celmembranen (Scott & Gorman, 2001). De oplossing blijft actief in de aanwezigheid
van organisch materiaal (Scott & Gorman, 2001). Bij onderdompeling in een 2 % oplossing wordt
sterilisatie bereikt na 6 uren contacttijd. Binnen de 10 minuten is een voorwerp ontsmet
(Reybrouck et al., 2000a).
7.5.4.2.2 Toxiciteit
Glutaraldehyde is zoals formaldehyde toxisch voor alle levende cellen (Lomas et al., 2003).
Residueel glutaraldehyde in de bioprothesen en ook onstabiele glutaraldehyde polymeren
weerhouden in het gecrosslinked weefsel werden geassocieerd aan inflammatoire reacties,
cytotoxiciteit, calcificaties en gebrek aan epithelialisatie (endotheel). Verschillende auteurs
beschreven aan- of afwezigheid van nevenwerkingen; maar wanneer nevenwerkingen vermeld
werden, waren hogere concentraties glutaraldehyde gebruikt (bv 3 ppm glutaraldehyde
oplossingen) (Jayakrishnan & Jameela, 1996).
20B

7.5.4.2.3 Toegepast op allogreffes
201B

7.5.4.2.3.1 Hartkleppen/venen
De review van Jayakrishnan and Jameela bespreekt de toepassing van glutaraldehyde voor het
cross-linken van bioprothesen zoals varkenshartkleppen, runderpericard en humane
navelstrengvenen. De met glutaraldehyde bewerkte hartkleppen werden bij duizenden patiënten
ingeplant met een hoge klinische succes rate. Deze kleppen zijn succesvol gebleken in de
reductie van mechanische en structurele deterioratie van de kleppen, en eveneens op het gebied
van postoperatieve infectie (Jayakrishnan & Jameela, 1996). Volgens Jashari et al. (2004) echter
leidde deze techniek, indien toegepast op humane hartkleppen, snel tot falen van de kleppen,
omwille van klepdegeneratie en klepruptuur.
254B

7.5.5 Organische kwikantiseptica
64B

7.5.5.1 Biocidale activiteit
Merthiolaat (Thimerosal-thiomersal) en Cialit zijn organische kwikverbindingen met
bacteriostatische en fungistatische eigenschappen (Angermann & Jepsen, 1991; Weber &
Rutala, 2001). Thimerosal werd veel gebruikt als bactericiede kwikverbinding bij concentraties
van 0,001 % tot 0,1 % (Weber & Rutala, 2001). Cialit heeft geen antivirale eigenschappen. Het
risico op virale infecties zoals HIV en hepatitis is dus een reden om het niet te gebruiken als
preserveermiddel voor kraakbeen volgens Dickson & Inglis (1988). Röder et al. bevestigden dat
Cialit geen effect heeft op HIV bij een concentratie van 0,2 µg/ml (Röder et al., 1992). Aangezien
thiomersal gebruikt wordt als preservatief in sommige levende afgezwakte vaccins (bv. influenza),
kan men afleiden dat het waarschijnlijk geen antivirale effecten heeft.
13B

Kwikderivaten worden sterk geïnactiveerd door organisch materiaal (Reybrouck et al., 2000a).
7.5.5.2 Toxiciteit
Thimerosal veroorzaakt allergische (hypersensitiviteits)reacties zoals keratoconjunctivitis bij
gebruik van contactlenzen en dermatitis door contact (Weber & Rutala, 2001). Deze stof is
gevoelig voor licht, wat zijn effectiviteit kan reduceren (Glowacki, 2005). Cialit diffundeert
gemakkelijker en is minder fotosensitiverend dan thimerosal (Cookson et al., 1988).
14B

7.5.5.3 Toegepast op allogreffes
15B

7.5.5.3.1 Bot
Volgens Tomford et al. zijn organische kwikverbindingen niet geschikt voor de bewaring van
botallogreffes omwille van hun toxiciteit. Bovendien kan bewaring in deze oplossingen alleen voor
korte periodes op een veilige manier gebeuren (Tomford et al., 1983). Cialit zou de antigeniciteit
20B
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van bepaalde weefselcomponenten reduceren (Cookson et al., 1988). Guntz (1954) en Sciffert
(1971 en 1972) preserveerden botchips en pezen in Cialit (McGlynn & Sharpe, 1982).
Munting et al. (1988) rapporteerden dat merthiolaat (0,01 – 0,02 %) niet destructief was op DBM,
maar de auteurs beschouwden deze techniek als onvoldoende omdat merthiolaat niet actief is op
sporen (Glowacki, 2005).
7.5.5.3.2 Gehoorbeentjes
Marquet introduceerde het otologisch gebruik van Cialit. Hij verkoos Cialit als bewaarmiddel
boven formaldehyde omdat Cialit de natuurlijke compliantie van de greffe beter bewaart.
Formaldehyde maakt het weefsel stijver dan normaal (Sataloff & Roberts, 1986). Tot voor kort
werden gehoorbeentjes vooral in Cialit bewaard (Angermann & Jepsen, 1991). Hüttenbrink en
Weidenfeller vonden dat een Cialitoplossing van 1:5.000 niet voldoende antibacterieel actief is en
prefereerden om gehoorbeentjes eerst in een 4 % gebufferde formaldehyde-oplossing volgens
Perkins te bewaren. Voor de meer langdurige bewaring kan men daarna gebruikmaken van Cialit
(Hüttenbrink & Weidenfeller, 1990). Strauss et al. (1983) hadden deze methode reeds eerder
aanbevolen om zo de antigeniciteit van de gehoorbeentjes te reduceren (Hüttenbrink &
Weidenfeller, 1990).
Meylan et al. bestudeerden het antiviraal effect van (24 uren behandeling) Cialit 1 of 0,2 mg/ml
op enerzijds een T-lymfoblastoïde cellijn en anderzijds op gelyofiliseerde dura mater fragmenten
geïmpregneerd met HIV-geïnfecteerde cellen en celvrij HIV-virus. De Cialit concentratie van 1
mg/ml reduceerde infectiviteit met meer dan 5 log 10; terwijl de 0,2 mg/ml concentratie tot een 2
log10 reductie leidde. De auteurs concludeerden dat een fixatie met formaldehyde noodzakelijk is
om een veilige daling in HIV-viabiliteit te bekomen (Meylan et al., 1996).
Aangezien alle kwikbevattende antiseptica teruggetrokken werden van de markt, werd ook Cialit
behandeling van gehoorbeentjes verlaten en vervangen door behandeling met formaldehyde als
fixerend en desinfecterend middel (HGR 8298, 2008).
203B

7.5.6 Alcoholen
65B

7.5.6.1 Ethanol
16B

7.5.6.1.1 Biocidale activiteit
De belangrijkste eigenschap van ethylalcohol (ethanol) is dat het op uiterst korte tijd (< 1 min)
micro-organismen doodt. Het wordt best gebruikt aan een concentratie van 70 volume % (Ali et
al., 2001). Ethylalcohol is actief op bacteriën, mycobacteriën, schimmels en virussen, maar is niet
sporicide (Reybrouck et al., 2000a). Ali et al. vinden het echter inaccuraat te zeggen dat ethanol
geen sporicide werking heeft. Sporen van Bacillus (B.) anthracis werden bij voorbeeld gedood na
48 uren bij een ethanol concentratie van 42 % tot 100 % (Ali et al., 2001). Tuberkelbacillen
worden gedood met ethanol 70 % binnen de 30 seconden (Ali et al., 2001). Tegen schimmels is
ethanol actief bij een inwerkingstijd van enkele uren (WIP, 2004). Ethanol is actief tegen lipofiele
virussen met enveloppe, maar niet tegen hydrofiele virussen (WIP, 2004). HAV, een virus zonder
enveloppe en gevreesd omwille van zijn resistentie aan chemische en fysische agentia, was in
een studie van Rotter (1996) ook niet inactiveerbaar met ethanol 70 % (Ali et al., 2001). De
efficaciteit van ethanol 70 % (v/v) om HIV te inactiveren is afhankelijk van de toestand van het
virus: droog of in suspensie (Druce, 2001). Celvrij en celgeassocieerd virus in suspensie kan
geïnactiveerd worden met 75 % (v/v) ethanol. HIV in gedroogde toestand is niet te inactiveren
met een 70 % (v/v) ethanol behandeling gedurende 20 minuten (Druce, 2001). Het hepatitis B
virus werd beschouwd als extreem resistent tegen chemische desinfectantia (Ali et al., 2001).
Bond et al. (1983) en Kobayashi et al. (1984) vonden dat HBV geïnactiveerd werd met 70 %
isopropanol en 80 % ethanol in respectievelijk 10 en 2 minuten tijd (Ali et al., 2001).
Omdat sporen en bepaalde virussen niet geïnactiveerd worden, blijft er een element van
onzekerheid indien ethylacohol als enige desinfectie procedure toegepast zou worden (Hallfeldt
et al., 1995).
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7.5.6.1.2 Toxiciteit
Alcohol is algemeen toxisch. Door veelvuldige lokale toepassing droogt de huid uit.
Ethanol heeft toxische effecten op osteoblasten: er is een dosis-afhankelijke inhibitie van DNA
synthese. Bhandari et al. (2001) vonden een significante reductie in activiteit van alkalische
fosfatase en een verminderde vorming van botnoduli na expositie aan 10 % ethanol. Dit
suggereert een direct toxisch effect van ethanol op osteoblasten. Hooe en Steinberg (1996)
noteerden bovendien botnecrose zoals vastgesteld met histologisch onderzoek op rattenfemurs
na de inwerking van 70 % ethanol gedurende 10 minuten. Dit kan nadelige effecten hebben op
de uiteindelijke resultaten van een botreconstructie (Hooe & Steinberg, 1996).
205B

7.5.6.1.3 Toegepast op allogreffes
206B

7.5.6.1.3.1 Bot
Hoewel ethanol proteïnen denatureert, worden de osteo-inductieve eigenschappen van botmatrix
niet aangetast (Angermann & Jepsen, 1991). Ethanol wordt vaak gebruikt, naast H2O2 en ether,
als een van de onderdelen in de processing van allogeen botweefsel. Het is moeilijk om de
diffusiesnelheid en concentratie van ethanol in allogreffes te bepalen, dit zou echter nuttige
kennis zijn voor grotere allogreffes (Hallfeldt et al., 1995). Wat wel vast staat is dat ethanol kan
penetreren in corticaal bot (Salzman et al., 1993).
In de case-report van Simonds waarbij drie receptoren geïnfecteerd werden met HIV-1 via
onverwerkte diepgevroren botallogreffes van een HIV-1 besmette donor, waren er ook 38 andere
botfragmenten vrijgegeven die gelyofiliseerd werden en nadien behandeld met ethanol. De botten
werden daartoe in een ultrasonenbad met 30 % ethanol gereinigd, ondergingen daarna pulse
lavage om beenmerg te verwijderen en kregen tenslotte een korte nabehandeling met 100 %
ethanol. Geen van deze botfragmenten gaf aanleiding tot de overdracht van HIV-1 (Simonds et
al., 1992).
25B

7.5.6.1.3.2 DBM
Ethanol 50 % (24 u) heeft geen nadelig effect op de osteo-inductieve eigenschappen van DBM,
aangezien ethanol een onderdeel is van de bereiding ervan (Tomford et al., 1983; Hallfeldt et al.,
1995; Hooe & Steinberg, 1996).
256B

7.5.6.1.3.3 Pezen
Het toepassen van ethanol 70 % (v/v) samen met 0,02 % chlorhexidine voor de decontaminatie
van humane pezen wordt sinds lang gebruikt door de Université Catholique de Louvain en werd
nooit geassocieerd met nevenwerkingen zoals synovitis of greffe-zwakte. Ethanol penetreert een
dikke pees volgens een concentratiegradiënt. Drie uren zijn nodig om een concentratie van 20 %
ethanol te bereiken in de diepere peesdelen en deze concentratie inactiveert het HIV-virus in vitro
(Anastesescou et al., 1998).
257B

7.5.6.1.3.4 Sclera
Na losprepareren van het hoornvlies, wordt de resterende oogbol volledig gereinigd van alle
overtollig weefsel. De HGR schrijft voor dat de sclera kan gepreserveerd worden ofwel in
formaldehyde met alcohol ofwel in ethanol. In ethanol 70 % wordt de sclera eerst gestabiliseerd
en daarna wordt ze voor een maximale periode van 5 jaar bewaard in ethanol van minstens 70 %
op 4°C (HGR 8293, 2007).
258B

7.5.6.1.3.5 Gehoorbeentjes
Ethylalcohol 70 % werd gebruikt door Sataloff and Roberts voor de bewaring van gehoorbeentjes
(Angermann & Jepsen, 1991). Zij rapporteerden dat er geen infectieproblemen waren onder de
receptoren van gehoorbeentjes die met deze methode bewaard werden (Sataloff & Roberts,
1986).
259B
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7.5.6.2 Methanol
17B

7.5.6.2.1 Biocidale activiteit
Methanol is een effectief bactericied middel bij concentraties hoger dan 50 %. Methanol is actief
op gedroogde bacteriën zonder de aanwezigheid van water, wat niet het geval is voor de andere
alcoholen (Ali et al., 2001). De werking op fungi vereist een hogere concentratie methanol
vergeleken met ethanol (Ali et al., 2001). Gordon (1925) vermeldde dat virussen met een
enveloppe zoals vacciniavirus geïnactiveerd werden met methanol 80 % in 15 minuten tijd (Ali et
al., 2001).
207B

7.5.6.2.2 Toxiciteit
Methanol veroorzaakt blindheid en sterfte bij ingestie (Intensivist, 2011; Methanex, 2006). Het is
ook giftig bij contact met de huid en de ogen (Methanex, 2006).
208B

7.5.6.2.3 Toegepast op allogreffes
209B

7.5.6.2.3.1 Bot
Methanol wordt vooral gebruikt om botten te ontvetten. Zo wordt bij voorbeeld een 1:1
methanol/chloroform verhouding gebruikt gedurende 4 uren bij 25°C (Urist protocol) (Kearny &
Lomas, 2004). Dit is een zeer belangrijke reinigingsstap voor botten, waardoor al heel wat
organisch materiaal met potentieel aanwezige micro-organismen wordt geëlimineerd. Na
ontvetten van bot met methanol/chloroform en behandeling met 1 % PAA – 24 % ethanol werden
virussen met en zonder enveloppe geïnactiveerd in 5 minuten tijd (Kao et al., 1998; Malchesky,
2001). Dit toont echter niet het effect van pure methanol aan.
260B

7.5.7 Iodium en iodoforen
6B

7.5.7.1 Werkingsmechanisme
Iodine gebaseerde desinfectantia kunnen onderverdeeld worden in drie hoofdgroepen volgens
het solvens en de substanties complexerend met iodine:
1) waterige oplossingen,
2) alcoholische oplossingen,
3) iodoforen.
Allen hebben intrinsieke verschillen in chemische en microbiologische eigenschappen (Gottardi,
2001).
18B

1) Waterige oplossingen:
Elementair iodine is slecht oplosbaar in water. De oplosbaarheid verbetert door het toevoegen
van iodide. Zo bestaat lugol-oplossing uit een hoge concentratie iodine-oplossing met 5 % iodine
en 10 % kaliumiodide. Lugol is volledig oplosbaar bij elke dilutie (Gottardi, 2001).
2) Alcoholische oplossingen:
Iodine equilibreert zich met alcoholen door de vorming van complexen die resulteren in de
vorming van triiodide (Gottardi, 2001). Alcoholische oplossingen aan 1 % of 2 % worden als
ontsmettingsmiddel gebruikt (Reybrouck et al., 2000a).

3) Iodoforen
Iodoforen zijn polymere organische moleculen die in staat zijn om iodine te complexeren en die
resulteren in een daling van de evenwichtsconcentraties iodine (Gottardi, 2001). Deze dragerpolymeren verhogen de ioodoplosbaarheid in water en fungeren als reservoir van waaruit vrij
iodium vertraagd wordt afgegeven. Iodoforen zijn dus wateroplosbaar. Bovendien krijgen
dergelijke oplossingen oppervlakte-actieve eigenschappen (WIP, 2004). De concentratie in
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handelsproducten bedraagt gewoonlijk 7,5 tot 10 % iodium (Reybrouck et al., 2000a). De meest
gebruikte drager is polyvinyl-pyrrolidon (PVP) - povidone-iodine (PVP-I) (WIP, 2004). De
maximale activiteit van PVP-I is aanwezig in een oplossing van 0,1 % (WIP, 2004).
7.5.7.2 Biocidale activiteit
Ioodalcoholen zijn sterk bactericide, fungicide, virucide en tuberculocide, maar trager sporicide
(Reybrouck et al., 2000a; Soyer et al., 2002; WIP, 2004). Iodoforen (jodium gebonden aan een
drager) zijn in de gebruiksconcentratie van 7,5 % tot 10 % iodium bactericide, fungicide en
virucide, maar niet sporicide. (WIP, 2004). Het spectrum van iodine is breed en omvat enterische
virussen, enterische bacteriën en protozoaire cysten, fungi en Trichomonas sp. (Soyer et al.,
2002). Iodine-gebaseerde formuleringen hebben goede virucidale activiteit. Een concentratie van
0,8 % (w/v) iodine inactiveert HIV in de aanwezigheid van bloed binnen 1 minuut (Reybrouck et
al., 2000a). Celvrij HIV wordt geïnactiveerd na 30 tot 60 seconden blootstelling aan 0,5 % (w/v)
PVP-I (Druce, 2001).
19B

7.5.7.3 Toxiciteit
Bij lokale toepassing veroorzaken ioodalcoholen soms een allergische reactie. Te lang contact
met de huid veroorzaakt chemische dermatitis. Ook jodoforen kunnen allergie veroorzaken
(Reybrouck et al., 2000a). Hoge doses vrij iodine (zoals bv. in iodine-tinctuur) zijn zeer toxisch
indien ze in lichaamsholtes worden aangebracht. Zij veroorzaken daar zwelling en bloeding van
mucosae (Gottardi, 2001). Enkel oplossingen van jodoforen van 0,1 % zijn geschikt als
spoelvloeistof in wonden en lichaamsholten (WIP, 2004). PVP-I bereidingen bevatten slechts
lage concentraties vrij moleculair iodine en werden oorspronkelijk geïntroduceerd om de toxische
effecten te vermijden (Gottardi, 2001).
Bhandari et al. (2001) testten een 1 % PVP-I oplossing inwerkend op een plaat met gecultiveerde
botcellen. Dit resulteerde echter in daling van de celdensiteit, osteoblast aantal en botnodulus
vorming. Dit betekent dat er ook een toxisch effect is van PVP-I. Hooe & Steinberg (Hooe &
Steinberg, 1996) evalueerden verschillende decontaminerende oplossingen op rattenfemurs
gecontamineerd met P. aeruginosa en S. aureus. Behandeling met 10 % PVP-I oplossing
gedurende 15 minuten veroorzaakte geen histologische wijziging in de normale botmorfologie.
Toch bestaat de mogelijkheid dat BMPs in de allogreffe matrix vernietigd worden (Glowacki,
2005; Hooe & Steinberg, 1996; Severyns et al., 1991). Severyns et al. (1991) toonden aan dat
PVP-I 10 % erg irriterend was voor vasculair endotheel, nl. met secundaire trombose. De stof
bleek ook toxisch voor granulocyten en monocyten (Severyns et al., 1991).
120B

7.5.7.4 Toegepast op allogreffes
12B

7.5.7.4.1 Cornea
Voor de koele of warme bewaring van cornea’s wordt de oogbol na losprepareren ontsmet met
antiseptica en/of antibiotica. PVP-I kan hiervoor in aanmerking komen (HGR 8293, 2007).
Pels en Vrensen toonden aan dat de toxiciteit van 2,5 mg/ml PVP-I rechtstreeks schade aan
fibroblasten in vitro veroorzaakte. Een concentratie van 5 mg/ml gaat echter niet gepaard met
een risico op penetratie van iodine door het corneale stroma en beschadiging van corneale
fibroblasten (Pels & Vrensen, 1999). In de oftalmologische chirurgie leek PVP-I het enige
antisepticum te zijn dat niet toxisch is voor het epitheel. In routine corneabanking reduceert een
concentratie van 5 mg/ml PVP-I gedurende 2 minuten significant de viabiliteit van een aantal
maar zeker niet alle microbiële oppervlaktecontaminanten. De antivirale effecten van deze
concentratie/tijd verhouding PVP-I werden niet vermeld. Omdat de activiteit van PVP-I daalt bij
expositie aan organische substanties is het aan te raden om spierweefsel, conjunctiva, orbitaal
vet en ander restweefsel eerst te verwijderen (Pels & Vrensen, 1999).
210B

7.5.8 Oppervlaktespanningsverlagende middelen
67B
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7.5.8.1 Anionische detergenten
12B

7.5.8.1.1 Biocidale activiteit
Hiertoe behoren vooral de huishoudelijke zepen en detergenten. Ze hebben vooral een reinigend
effect en kunnen niet als ontsmettingsmiddel beschouwd worden. Micro-organismen overleven in
de oplossingen en kunnen er zich soms in vermenigvuldigen (Reybrouck et al., 2000).
21B

7.5.8.1.2 Toxiciteit
Bhandari et al. onderzochten de effecten van verschillende spoeloplossingen op het aantal en de
functie van osteoblasten en osteoclasten. Zeepoplossingen bewaren de osteoblast-activiteit
(botnodulusvorming) ondanks daling in het aantal osteoblasten. Het aantal osteoclasten wordt
beter bewaard met zeepoplossingen dan, met bv. ethanol, PVP-I, antibiotica, chlorhexidine
gluconaat (Bhandari et al., 2001).
21B

7.5.8.2 Kationische detergenten
123B

7.5.8.2.1 Biocidale activiteit
Dit is de voornaamste groep van kiemdodende oppervlaktespanningsverlagende middelen.
Hiertoe behoren de QACs en de fosfoniumverbindingen. De bactericiede eigenschappen zijn
eerder beperkt. Ze zijn voornamelijk werkzaam op G+ bacteriën. G- bacteriën en vooral
Pseudomonas spp. zijn weerstandig. Groei van P. aeruginosa en Burkholderia cepacia in de
gebruiksoplossingen kan dan ook voorkomen (Reybrouck et al., 2000). Kationische detergenten
vertonen geen activiteit tegen mycobacteriën of sporen. Ze zijn wel fungicide en virucide tegen
lipofiele (omkapselde) virussen (Reybrouck et al., 2000; WIP, 2004). De gebruiksconcentraties
bedragen doorgaans 0,4 – 1,0 % (WIP, 2004).
QACs zijn goede desinfectantia voor celvrij HIV. Zij hebben echter geen goede activiteit op
virussen zonder enveloppe en hun werking daalt in aanwezigheid van organisch materiaal
(Druce, 2001). Tot de eerste generatie QACs behoort het gekende standaard
benzalkoniumchloride.
213B

7.5.8.2.2 Toxiciteit
Kationische detergenten zijn weinig of niet toxisch (Reybrouck et al., 2000). Dit is dan ook de
voornaamste reden van hun gebruik. Ze geven slechts weinig irritatie en indien zo, vooral dan
van huid en ogen (Reybrouck et al., 2000; WIP, 2004). Eventuele residuen zijn niet gevaarlijk.
Tarbox et al. evalueerden de efficaciteit van benzalkonium chloride op wondes aangebracht bij
ratten. Een stalen implant werd ingeplant in de spinale processi en vervolgens werd de wonde
blootgesteld aan 0,1 ml S. aureus suspensie. Weefsels gespoeld met 0,1 % benzalkonium
chloride vertoonden geen significante veranderingen in de graad van postoperatieve inflammatie
of wondheling in vergelijking met de wondes behandeld met fysiologisch water. Ook bot en
kraakbeen kwamen morfologisch normaal voor in beide groepen (Tarbox et al., 1998).
Benzalkonium chloride is toxisch voor het oog, het kan cornea-erosie en cornea-ulceratie geven.
De acute orale LD50 1is 0,30 g/kg. Benzalkoniumchloride aan een concentratie van 0,1 % in water
of in 70 % alcohol was toxisch voor het middenoor. Afhankelijk van de duur en lengte van de
expositie was er schade aan het vestibulum en de cochlea van de blootgestelde middenoren
(Tarbox et al., 1998).
214B

0F

7.5.8.3 Amfolytische detergenten
Deze hebben eigenschappen gelijkaardig aan deze van de kationische detergenten (onder hun
iso-electrisch punt) (Reybrouck et al., 2000).
Een verandering in pH verandert hun lading en tast o.a. hun detergent- en schuimvormende
eigenschappen aan (Merianos, 2001).
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7.5.8.4 Niet-ionische detergenten
125B

7.5.8.4.1 Biocidale activiteit
Hiertoe behoren Tween 80 (polysorbaat 80) en Triton-X. Zij hebben, net als de anionische
detergenten vooral een reinigende werking (Reybrouck et al., 2000). Deze groep wordt vooral
gebruikt door de farmaceutische industrie omwille van zijn lage toxiciteit, goede compatibiliteit en
excellente stabiliteit in biologische systemen (Merianos, 2001). De meest gebruikte groep zijn de
poly-oxyethyleen sorbitaan vetzuuresters, die vooral te vinden zijn in interne en externe
farmaceutische formuleringen (Merianos, 2001).
215B

7.5.9 Biocleanse® chemische sterilisatie
68B

BioCleanse® Tissue Sterilisation Process is een lage-temperatuur chemische sterilisatiemethode
ontworpen door de firma Regeneration Technologies Inc. (Alachua, USA). Dit proces zou uniek
zijn omdat het niet alleen bacteriën, fungi, sporen en virussen met en zonder enveloppe
elimineert op de botoppervlakte, maar ook deze die diep in het bot gelokaliseerd zijn (Vangsness,
2004). In dit proces wordt gebruik gemaakt van chemicaliën (chemische oplossingen waaronder
H2O2 en isopropanol) die gevalideerd zijn om micro-organismen te elimineren maar ook de
weefselsterkte en biocompatibiliteit vrijwaren (RTIX, 2001). Deze techniek zou ook sporen
vernietigen, en zou de mechanische integriteit van bepaalde allogreffes bewaren. De efficaciteit
van deze methode blijkt uit de afwezigheid van rapporten over allogreffe-geassocieerde infecties
met weefsels op deze manier behandeld (ongepubliceerde data van de CDC; (Kainer et al.,
2004)). Deze techniek kan niet toegepast worden op verse femurcondylen, omdat viabele
chondrocyten vereist zijn voor behoud van hun kraakbeenfunctie (Kainer et al., 2004). Mroz et al.
(2006), noch Mikhael et al. (2008) konden significante wijzigingen in de mechanische
boteigenschappen aantonen in een vergelijkende studie met corticale botgreffes al dan niet
behandeld met Biocleanse® (Mroz et al., 2006; Mikhael et al., 2008). Jones et al. (2007)
verkregen gelijkaardige resultaten bij het onderwerpen van bot-patella-bot allogreffes aan de
Biocleanse® sterilisatie: geen wijziging in mechanische eigenschappen vergeleken met
onbehandelde allogreffes.

7.5.10 Superkritische CO2
69B

7.5.10.1 Werkingsmechanisme
CO2 is een tijd gebruikt geweest als een antimicrobieel agens in de voedingsmiddelenindustrie, in
vloeibare vorm of in gasvorm. Een meer recente toepassing van superkritische CO2 is als
alternatief proces voor het pasteuriseren van voeding. In een continu systeem wordt CO 2 onder
druk door een vloeistof gespoten tot tegen het verzadigingspunt. Op deze manier penetreert CO 2
snel in de micro-organismen. Bij drukverlaging lyseren bacteriële cellen (McDonnell & Pretzer,
2001). Superkritische CO2 bezit de hoge densiteit van vloeistoffen en heeft dus een grote
‘solvent’ capaciteit en heeft de lage viscositeit van gassen en dus een hoge diffusie capaciteit. Dit
is ideaal om substanties uit poreuze matrices zoals botten te krijgen. Deze superkritische CO 2toestand wordt bereikt bij een kritische druk van 7,38 mPa en een kritische temperatuur van 31°C
(McDonnell & Pretzer, 2001).
126B

7.5.10.2 Biocidale activiteit
Superkritische CO2 inactiveert vele voedselbedervende micro-organismen, inclusief zuurtolerante bacteriën en hitte resistente gisten. Chementator bekwam complete pasteurisatie na 13
minuten bij 35°C, onder een druk van 200 mPa CO2 met een CO2-flowsnelheid van 29 kg/uur in
soyasaus gecontamineerd met hitte resistente gisten (McDonnell & Pretzer, 2001). Volgens
Bardonnet (Biobank, France) konden de meest resistente virussen (zoals parvovirus) aanwezig
op femurkoppen geïnactiveerd worden met het superkritische CO2 proces (Bardonnet, 2004). De
virussen HIV-1, sindbisvirus, poliovirus en pseudorabiesvirus, werden met dit procédé getest door
Institut Pasteur (Parijs) en werden met meer dan 6-log10 geïnactiveerd (Bardonnet, 2004).
127B
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7.5.10.3 Toxiciteit
Superkritische CO2 is veilig, niet toxisch, niet corrosief, niet ontvlambaar en gemakkelijk te
bekomen (Bardonnet, 2004).
128B

7.5.10.4 Toegepast op allogreffes
129B

7.5.10.4.1 Bot
Er is een femurkoppenbank in Frankrijk ‘Biobank’ die gebruik maakt van de superkritische CO 2
procedure voor virale inactivatie, en voor de eliminatie van lipiden, celresten en medullaire
proteïnen. Op deze manier blijven de structurele botkenmerken bewaard, met het carboxy-apatiet
en type 1 collageen (Bardonnet, 2004). Uit een vergelijkende studie (Laboratoire de
Biomécanique van het Ensam, Parijs) bleek dat de maximale compressiesterkte (Smax) en de
Young modulus (E) niet verschillen tussen CO2-behandelde en onbehandelde botten (Bardonnet,
2004).
Men stelt dat superkritische CO2, door zijn mogelijkheid om beenmerg te verwijderen, ook de
integratie van botten zou kunnen verbeteren (Frayssinet et al., 1998). Frayssinet et al. (1998)
stelden vast dat allogene botten geïmplanteerd bij schapen na superkritische CO2-behandeling
(12 uren, 25 mPa, 50°C) goed geïntegreerd waren, in tegenstelling tot geïmplanteerde controle
botten die bijna allemaal geresorbeerd waren na 4 maanden.
Fages et al. onderzochten het antiviraal effect van superkritische CO2 op botweefsel. Log10reducties van meer dan 4,0 voor HIV, meer dan 4,3 voor sindbisvirus, meer dan 6,6 voor
poliovirus, en meer dan 4,0 voor pseudorabiesvrius werden bekomen (Sofer, 2002).
216B

7.6 STERILISATIE DOOR MIDDEL VAN GAS
3B

7.6.1 Ethyleenoxide
70B

7.6.1.1 Werkingsmechanisme
Ethyleenoxide is een gas met een hoog penetratievermogen. Het kiemdodend vermogen van het
gas wordt beïnvloed door zijn concentratie, de temperatuur en de relatieve vochtigheid. Bij elke
stijging van de temperatuur met 10°C verhoogt de werkzaamheid ven ethyleenoxide driemaal.
Meestal steriliseert men bij een temperatuur tussen 50 en 60°C (Reybrouck et al., 2000b).
130B

7.6.1.2 Biocidale activiteit
Een normale cyclus ethyleenoxide sterilisatie duurt 240 min en inactiveert 1030 micro-organismen,
inclusief bacteriële sporen (Kearny, 1998). Ethyleenoxide kan chemisch resistente virussen
inactiveren zoals enterovirussen, poxvirus en parvovirus, en zou de mogelijkheid hebben om HIV
en HBV te vernietigen (Doherty et al., 1993). Ethyleenoxide is volgens Druce een effectieve
sterilisatiemethode voor de inactivatie van HIV (Brockbank & Silver; Druce, 2001).
13B

7.6.1.3 Toxiciteit
Ethyleenoxide is cytotoxisch (Lomas et al., 2001), teratogeen, mutageen en genotoxisch (Lomas
et al., 2003; Reybrouck et al., 2000b).
Omwille van zijn ontvlambaarheid moet het gas met de nodige omzichtigheid behandeld worden.
Vanaf het ogenblik dat meer dan 3 % ethyleenoxide in de lucht aanwezig is, ontstaat
ontploffingsgevaar (Reybrouck et al., 2000).
Ethyleenoxide is een toxisch gas met vorming van toxische reactieproducten zoals ethyleen
chloorhydrine (Lomas et al., 2003). Dit ethyleen chloorhydrine kan persisteren in een allogreffe
(Jackson et al., 1990). Hoewel ethyleenoxide in het verleden zeer vaak gebruikt werd voor de
sterilisatie van musculoskeletale allogreffes, hebben de meeste weefselbanken het gebruik ervan
stopgezet omwille van potentiële chemische residu’s in de weefsels (Brockbank & Siler, 2001).
Ethyleenoxide en zijn metabolieten kunnen volgens Veen tot een minimum gereduceerd worden,
132B
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zodat veilige botallogreffes bekomen worden. Dit wordt bekomen door een grondige spoeling van
de botgreffes met gedesioniseerd water om vet, beenmerg en weke weefsels te verwijderen.
Daaropvolgend voert men een koude cyclus ethyleenoxide sterilisatie uit om hoge temperaturen
te vermijden en lyofiliseert en aëreert men de greffes (Veen, 1994).
De AATB stelde een tabel beschikbaar die de maximale residuele hoeveelheid ethyleenoxide of
zijn metabolieten aanduiden die na sterilisatie mogen achterblijven in allogreffes (Brockbank &
Siler, 2001). In Duitsland is de maximale residuele hoeveelheid ethyleenoxide veel lager dan in
de USA: ongeacht het weefselgewicht is maximaal 1 ppm chemisch residu toegelaten (Bettin et
al., 1999).
7.6.1.4 Toegepast op allogreffes
13B

7.6.1.4.1 Huid
Voordelen
Ethyleenoxide sterilisatie van huid veroorzaakte in een studie van Chakrabarty et al. lichte
schade aan de dermale structuren. De schade was vooral in de reticulaire dermis gelokaliseerd.
Indien deze methode echter gecombineerd wordt met voorafgaandelijke glycerol behandeling,
was er weinig schade. Met een gecombineerde glycerol-ethyleenoxide sterilisatie heeft de
dermale matrix een goede morfologie, plooibaarheid en tensiele sterkte met goede performantie
voor wat betreft de productie van gereconstrueerde ‘dermaal-epidermale composieten’
(Chakrabarty et al., 1999; Huang et al., 2004). Basale membraan Ag worden weerhouden na de
ethyleenoxide behandeling, wat essentieel is voor de verankering van keratinocyten in vitro
(Chakrabarty et al., 1999).
217B

Nadelen
De bezorgdheid over de veiligheid van de reactieproducten van ethyleenoxide (ethyleen
chloorhydrine) hebben ertoe geleid dat deze sterilisatiemethode veel minder gebruikt wordt in het
Verenigd Koninkrijk, maar ook in andere landen van Europa en Amerika (Huang et al., 2004).
7.6.1.4.2 Bot
Voordelen
Ethyleenoxide was eens de geprefereerde sterilisatiemethode voor botweefsel. Heden is het
gebruik ervan echter gedaald (ten voordele van gammabestraling) omwille van residuele
chemische residu’s in bot (Vangsness et al., 2003). Indien de botten na behandeling met
ethyleenoxide gelyofiliseerd worden, worden de ethyleenoxide residu’s verwijderd en vormen
deze geen probleem (Brockbank & Siler, 2001; Hallfeldt et al., 1995).
218B

Nadelen
Er is heel wat controverse over de mogelijke nadelige effecten van ethyleenoxide behandeling
van botallogreffes.
Thoren en Aspenberg stelden echter vast dat botgreffes die gesteriliseerd waren met
ethyleenoxide trager incorporeerden in gastheerbot dan onbehandelde botgreffes (Kearny &
Lomas, 2004). Er werden geen residu’s van ethyleenoxide aangetroffen in de greffes.
Verondersteld werd dat ethyleenoxide de BMPs alkyleert, zo hun functie wijzigt en
botnieuwvorming afzwakt. Ethyleenoxide werd ook door andere auteurs geassocieerd met
depletie van zowel osteo-inductieve capaciteit als biomechanische eigenschappen van
botallogreffes (Ferreira et al., 2000). Moore et al. en Sigholm et al. vonden dat ethyleenoxide de
osteo-inductieve capaciteit niet aantast (Kearny & Lomas, 2004).
Daarenboven stelde men vast dat hoe hoger de residuele concentratie ethyleenoxide is, hoe
lager de fibroblast cultuur activiteit wordt (Vangsness et al., 2003). Kurdyk et al. toonden aan dat
ethyleenoxide-gesteriliseerd bot geen verstoring gaf in de groei van humane gingivale
fibroblasten in vitro (Hallfeldt et al., 1995).
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7.6.1.4.3 DBM
Ethyleenoxide zou de osteo-inductiviteit van DBM aantasten door een beschadiging van de
BMPs (Brockbank & Siler, 2001). Volgens Doherty et al. steriliseert een uur ethyleenoxide
expositie (getest met B. subtilis) gedemineraliseerd humaan bot, maar reduceert deze
behandeling het osteo-inductieve potentieel (reductie van de hoeveelheid calcium) van bot en
veroorzaakt ze ultrastructurele veranderingen (Doherty et al., 1993). Aspenberg stelde vast dat
de inductieve capaciteit van bot vernietigd wordt op een dosis-dependente manier. Hij gebruikte
als testmateriaal ontvette femurdiafyses. Na 30 minuten ethyleenoxide behandeling daalde de
hoeveelheid calcium per geïmplanteerd gewicht droge matrix tot 32 % van deze van de
onbehandelde controle-implanten. Na 240 minuten ethyleenoxide behandeling was er geen
botinductie meer (Aspenberg et al., 1990). Andere auteurs beweren dat ethyleenoxide
behandelde DBM een goede osteogeniciteit heeft (Hallfeldt et al., 1995).
Lomas et al. rapporteerden dat ethyleenoxide sterilisatie DBM niet pro-inflammatoir kon maken.
Enkel de aanwezigheid van kleine (< 20 µm diameter) DBM partikels was in staat om DBM proinflammatoir te maken. Ethyleenoxide behandeld DBM weerhoudt meer ethyleen chloorhydrine
dan gemineraliseerd bot. Toch lokte de residuele hoeveelheid ethyleen chloorhydrine in DBM
geen inflammatie of cytotoxiciteit uit in mononucleaire cellen. De concentraties ethyleen
choorhydrine waren kleiner (85 ppm) dan de maximale toegelaten hoeveelheid voor kleine
weefselgreffes (250 ppm) (Lomas et al., 2001).
Uit al deze studies valt te concluderen dat een goede sterilisatie kan bekomen worden met
ethyleenoxide zonder inactivatie van DBM. Een lage temperatuur is kritisch om denaturatie te
vermijden tijdens de behandeling. Uitgebreide delipidatie vermindert de retentie van
ethyleenoxide en zijn reactieproducten (Prolo et al., 1980).
219B

7.6.1.4.4 Pezen
Voordelen
Bettin et al. vergeleken de biomechanische karakteristieken van mediale collaterale
schapenligamenten die ofwel bestraald werden met 26 kGy ofwel met ethyleenoxide behandeld
werden. Ethyleenoxide behandeling had een veel minder negatief effect op de maximale load
dan bestraling. Er werden weinig veranderingen gevonden in de mechanische eigenschappen
van de ligamenten bij een sterilisatietemperatuur van 45°C. Bettin et al. bevelen ethyleenoxide
dan ook aan voor de sterilisatie van kleinere bot-ligament greffes (< 3 cm) waarbij de aëratie tijd
korter dan 10 dagen blijft (Bettin et al., 1999).
20B

Nadelen
Tijdens de ethyleenoxide sterilisatie van pezen worden chemische residu’s gevormd die achter
kunnen blijven in dit weefsel, toxisch worden en chronische inflammatie en falen van de greffe
veroorzaken (Brockbank & Siler, 2001). Jackson beschreef 7 patiënten (uit een reeks van 109)
die een persisterende intra-articulaire reactie deden op een geïmplanteerde gevriesdroogde botpatella-botallogreffe die met ethyleenoxide gesteriliseerd was. De chronische reactie werd
gekenmerkt door persisterende synoviale effusie met collageen partikels en een cellulaire (vooral
lymfocytaire) inflammatoire respons. In het gewricht en de allogreffe werd ethyleen chloorhydrine
gevonden (Jackson et al., 1990). Bij alle patiënten diende de allogreffe verwijderd te worden om
de inflammatie te stoppen. Sterilisatie van gevriesdroogde musculoskeletale allogreffes dmv
ethyleenoxide werd door Jackson bijgevolg afgeraden (Jackson et al., 1990; Kainer et al., 2004).
Volgens het experimenteel onderzoek van Lomas et al. zouden de collageen partikels zelf
verantwoordelijk geweest zijn voor de inflammatoire respons (Kearny, 1998).
Bij de follow-up 2 jaar na de implantatie van gevriesdroogde ethyleenoxide behandelde botpatella-bot allogreffes bij 36 patiënten vonden Roberts et al. bij 8 patiënten een complete
degradatie (radiografisch te zien als grote femorale cysten) van de greffe bij een revisie-ingreep
(Vangsness et al., 2003; Roberts et al., 1991). Voor pezen lijkt lyofiliseren dus geen bevorderend
effect te hebben in de verwijdering van ethyleenoxide residu’s.
Conclusie: Het gebruik van ethyleenoxide is niet bij wet verboden maar wordt vermeld in de
arbeidswetgeving (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming) (HGR advies 7848
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aanbevelingen voor sterilisatie, 2006): de concentratie ethyleenoxide dient opgevolgd te worden
wanneer personeel blootgesteld wordt aan ethyleenoxide door inademing of contact.
Verschillende bronnen vermelden (AATB en Bettin D, et al. Arch Orthop Trauma Surg
1999;119:236-240) tabellen met de maximale residuele hoeveelheid ethyleenoxide of zijn
metabolieten die na sterilisatie mogen achterblijven in allogreffes.
Al deze risico’s beperken het gebruik van ethyleenoxide voor sterilisatie van cellen en weefsels
met finaal een nadelige risico-analyse vergeleken met andere mogelijke inactiverende
behandelingen.

7.6.2 Beta-propiolacton
71B

7.6.2.1 Biocidale activiteit
Beta-propiolacton zou 4.000 keer actiever zijn dan ethyleenoxide (Joslyn, 2001). Microbiële
inactivatie is te wijten aan DNA alkylatie. De antimicrobiële activiteit is een functie van de
concentratie, temperatuur en vochtigheid. Optimale biocidale activiteit vereist een relatieve
vochtigheid van 70 tot 75 %. Het gas is een effectief antiviraal agens volgens Dawson et al.
(Joslyn, 2001).
Scheidler et al. testten de inactivatie van virussen in humaan plasma d.m.v. koude behandeling
met beta-propiolacton. Het HIV-2 virus en apen HIV-virus werden in plasma slechts gereduceerd
met 0-3 log10. Andere virussen, zoals het semlike forest virus (surrogaat voor HCV), muizen
encefalitisvirus (surrogaat voor HAV) werden effectief geïnactiveerd (reductie met 3 à 5 log10 in
plasma). Beta-propiolacton heeft dus een beperkte capaciteit om virussen te inactiveren
(Scheidler et al., 1998).
134B

Omdat beta-propiolacton niet kan penetreren, kan deze methode niet betrouwbaar toegepast
worden om weefsels te decontamineren. Bovendien is er argwaan bij het gebruik van deze
gassterilisatiemethode omdat deze stof carcinogeen is bij beperkte expositie (Joslyn, 2001).
7.6.2.2 Toegepast op allogreffes
135B

7.6.2.2.1 Bot
Deze techniek werd in de vroege periode toegepast in de botbanken, maar werd verlaten omwille
van zijn toxiciteit (Tomford et al., 1083; Veen, 1994).
21B

7.6.2.2.2 Hartkleppen
In de vroege periode van het transplanteren van humane hartkleppen werd deze techniek soms
toegepast. De hartkleppen werden onsteriel gepreleveerd, vervolgens gesteriliseerd in betapropiolacton en bewaard in Hank’s medium op 4°C of gevriesdroogd. Weefsels die op deze
manier behandeld werden, faalden snel omwille van klepdegeneratie en ruptuur (Jashari et al.,
2004).
2B

7.6.3 Formaldehyde
72B

Formaldehyde kan in oplossing (cfr. 7.5.4.1) maar ook in gasvorm toegepast worden voor
sterilisatie. Het gas heeft echter een slecht penetratievemogen. De blootstelling gebeurt onder
normale omstandigheden bij een temperatuur van 70 tot 80°C, verkregen door injectie van
stoom. In cycli van ongeveer een uur kan men dan steriliseren. Het voordeel tegenover
ethyleenoxide is dat formaldehyde gas niet ontvlambaar is en dat geen desorptie nodig is
(Reybrouck et al., 2000).

7.6.4 Waterstofperoxide
73B

H2O2 in de gasfase is een effectief sporicide bij temperaturen van 4 tot 80°C, met steriliserende
concentraties van 0,5 mg/L tot 10 mg/L. Sinds de ontdekking van gassterilisatiemethoden, heeft
de applicatie van H2O2 in de gasfase zich ontwikkeld voor gebruik bij atmosferische of
subatmosferische druk. STERIS Corporation heeft een Vapour-phase hydrogen peroxide (VHP)
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1.000 reeks H2O2 generatoren op de markt gebracht die geconnecteerd zijn met een isolator om
H2O2 te leveren bij atmosferische druk. Er zijn ook vacuüm sterilisatorsystemen (Joslyn, 2001).
H2O2 maakt deel uit van het allogreffe sterilisatieprocédé BioCleanse® van de firma Regeneration
Techologies, maar echter niet in de gasvorm maar in oplossing (cfr.7.5.1.1.).

7.6.5 Perazijnzuur
74B

Perazijnzuur wordt vooral toegepast in de vloeibare fase (cfr 7.5.1.2.).

7.7 FYSISCHE STERILISATIEMETHODES
34B

7.7.1 Sterilisatie door middel van hitte (stoomautoclavage – droge hitte)
75B

7.7.1.1 Werkingsmechanisme
Hoge temperaturen doden micro-organismen, inclusief sporen. Daarom worden deze technieken
bij voorkeur aangewend, voor zover de behandelde producten de hoge temperaturen verdragen
(Reybrouck et al., 2000).
136B

1. Vochtige warmte – autoclavage
In een autoclaaf worden temperaturen hoger dan 100°C bereikt, omdat het kookpunt stijgt
indien de druk in de sterilisatiekamer hoger is dan de normale luchtdruk. De sterilisatietijden
bedragen 60 minuten bij 112°C, 15 - 30 minuten bij 121°C en 7 - 10 minuten bij 134°C.
2. Droge hitte
Sterilisatie door middel van droge hitte gebeurt in een heteluchtoven. Sterilisatietijden
bedragen 4 uur bij 140°C, 2 uur bij 160°C (voorkeur), 1 uur bij 170°C en 30 minuten bij
180°C.
7.7.1.2 Biocidale activiteit
Over het algemeen zijn virussen minder resistent tegen thermale inactivatie dan bacteriële
sporen. In serum hebben virussen echter een grote bescherming door het omgevend organisch
materiaal (Joslyn, 2001b).
HIV (geënveloppeerd) heeft een lage resistentie aan warmte en wordt geïnactiveerd op 60°C
gedurende 30 min (Prolo et al., 1980). Pseudorabiesvirus is matig resistent tegen hitte. Het
poliomyelitis type 1 virus (zonder enveloppe) is compleet te inactiveren na 30 minuten op 60°C (is
ook matig resistent). HBV (complexe enveloppe) wordt geïnactiveerd door 10 uren blootstelling
aan 60°C (Reybrouck et al., 2000). De virussen zonder enveloppe HAV en runder parvovirus
worden zeer resistent tegen hitte geacht (Von Garrel et al., 1997; Pruss et al., 2003).
137B

7.7.1.3 Toegepast op allogreffes
138B

7.7.1.3.1 Huid
Hitte denatureert proteïnen, zoals collageen, en kan weke weefsels coaguleren. Deze techniek is
bijgevolg niet toepasbaar op huid (Huang et al., 2004).
23B

7.7.1.3.2 Bot
Autoclaveren is ongetwijfeld de veiligste en meest simpele methode. Toch kan deze methode niet
beschouwd worden voor de sterilisatie van botten omdat de osteo-inductieve eigenschappen
verloren gaan en de botnieuwvorming aangetast wordt (Doherty et al., 1993; Hallfeldt et al.,
1995). Hittesterilisatie zou schadelijk zijn voor de biomechanische eigenschappen van corticaal
bot (Ferreira et al., 2000; Hallfeldt et al., 1995). De Haverse kanalen worden gecoaguleerd, wat
resulteert in verminderde vasculaire ingroei. Het effect van hitte op collageen wordt beïnvloed
door de aanwezigheid van calciumfosfaten in bot. Met X-ray diffractie werd door Bonar en
Glimcher aangetoond dat na verhitting van gemineraliseerd bot tot 100°C gedurende 30 minuten
24B
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het collageen een normale structuur had (Angermann & Jepsen, 1991). Het collageen
denatureerde echter volledig wanneer gedemineraliseerd bot verhit wordt (Angermann & Jepsen,
199). Collageen denatureert en degradeert boven 60°C (Angermann & Jepsen, 1991). Veen
vermeldt een verlies aan torsiesterkte en stijfheid, naast een verlies van osteo-inductieve - en
remodellingscapaciteit van hitte-gesteriliseerd bot (Veen, 1994).
Hooe en Steinberg testten op rattenfemurs gecontamineerd met P. aeruginosa en S. aureus de
decontaminerende eigenschap van stoomautoclavage gedurende 11 minuten. In vergelijking met
andere behandelingen (0,6 N HCl / 70 % ethanol, chlorhexidine gluconaat/alcohol, neomycine 40
mg met polymyxine B 200.000U/L, cefazoline 1 g/L, en 10 % PVP-I) resulteerde enkel
autoclavage in een volledige afwezigheid van micro-organismen (Hooe & Steinberg, 1996).
Spijtig genoeg resulteerde stoomautoclavage ook in een necrose van de botfragmenten, zoals
vastgesteld bij histologisch onderzoek 40 minuten na de behandeling (Hooe & Steinberg, 1996).
Antivirale eigenschappen van autoclaveren werden in deze studie niet getest.
7.7.1.3.3 DBM
Groeifactoren zoals proteoglycanen, worden gedenatureerd door hitte en verliezen zo hun
osteogene eigenschappen (Angermann & Jepsen, 1991; Aspenberg et al., 1990; Kearny &
Lomas, 2004; Roberts et al., 1991). Autoclaveren is dus geen goede sterilisatietechniek voor
DBM (Huang et al., 2004). De experimenten van Ferreira et al. (2000) toonden aan dat
stoomgesteriliseerd
DBM
(prevacuümautoclaaf)
zijn
capaciteit
tot
boten
kraakbeennieuwvorming verloor.
7.7.1.3.4 Pezen
Ook het collageen van pezen wordt door hitte gedenatureerd. Weke weefsels zoals pezen zullen
coaguleren. Deze techniek is bijgevolg niet toepasbaar op pezen (Huang et al., 2004).
26B

7.7.2 “Lobator sd-2 systeem”
76B

Een nieuwe techniek gebaseerd op vochtige warmte is het “Lobator sd-2 systeem” (Telos,
Marburg, Duitsland) vooral gebruikt voor de processing van femurkoppen met verwarming tot
ongeveer 80°C. Het is een gebruiksvriendelijk systeem met bactericiede en antivirale effecten
(Vehmeijer, 2002). Volgens de fabrikant wordt een temperatuur van 82,5°C gedurende ten minste
15 minuten bekomen in het centrum van femurkoppen met een diameter ≤ 56 mm (Scheidler et
al., 1998).
Pruss et al. inoculeerden virussen op femurkoppen (< 56 mm diameter). Deze femurkoppen
werden vervolgens geprocest in het “Lobator sd-2 systeem” (Pruss et al., 2003). Het betrof de
virussen HIV-2, runder diarreevirus, pseudorabiesvirus, HAV, poliomyelitis virus type 1 en runder
parvovirus. In dit systeem wordt de femurkop in een plastic desinfectiecontainer geplaatst met
300 ml steriele Ringer oplossing en een magnetische roerder. De container wordt afgesloten en
in het verwarmingstoestel geplaatst. Na afkoeling werd de resterende virustiter bepaald voor alle
virussen. Alle virussen werden geïnactiveerd tot onder het detectieniveau, dwz dat het Lobator
sd-2 systeem een meer dan 4 log10 reductie gaf. Men concludeerde dat het “Lobator sd-2
systeem” een veilig en effectief systeem was voor de behandeling van allogene femurkoppen van
levende donoren (Pruss et al., 2003). Enkel wanneer de femurkoppen groter zijn dan 60 mm
diameter, is de inactivatieprocedure niet meer gegarandeerd (Pruss et al., 2003). De diameter
van femurkoppen varieert in de regel van 30 tot 70 mm, met een gemiddelde van 50 mm.
Volgens Pruss et al. tast de techniek de osteo-inductieve eigenschappen, structuur en stabiliteit
van het bot niet aan (Pruss et al., 2003). Volgens Urist (1967) tast deze methode de osteoinductieve eigenschappen van een greffe daarentegen ernstig aan (Vehmeijer, 2002). Bovendien
verliest het materiaal zijn zogenoemde ‘stickiness’, die essentieel is voor de impactietechniek
toegepast in revisie heuparthroplastie (Vehmeijer, 2002).

7.7.3 Lage-temperatuur plasma sterilisatie
7B
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7.7.3.1 Werkingsmechanisme
Plasma wordt gedefinieerd als een vierde aggregatietoestand van materie, energetisch te
onderscheiden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Het kan gevormd worden door zeer
hoge temperaturen, elektrische of magnetische velden. Normalerwijze is het samengesteld uit
een wolk van ionen, elektronen en neutrale species. Voordat een geïoniseerd gas als plasma kan
beschouwd worden, moeten het aantal positief en negatief geladen deeltjes in ongeveer gelijke
mate aanwezig zijn. Hier gaat het om lage temperatuur plasma’s zoals gebruikt in
sterilisatieprocedures onder lage druk (Jacobs & Lin, 2001).
Sterilisatie met de STERRAD® 100 sterilizer maakt gebruik van lage-temperatuur gas plasma. In
een vacuüm kamer wordt 59 % waterstofperoxide oplossing geïnjecteerd. Plasma wordt gevormd
door de applicatie van 400 W radiofrequentie energie om een elektrisch veld te creëren. In dit
plasma wordt waterstofperoxide afgebroken tot reactieve radicalen die in staat zijn microorganismen te doden. Een cyclus duurt 75 minuten bij een temperatuur die 50°C niet overschrijdt
(Jacobs & Lin, 2001).
139B

7.7.3.2 Biocidale activiteit
Deze techniek is microbicied op vegetatieve bacteriën (inclusief mycobacteriën), bacteriële
sporen, gisten, schimmels, en virussen (zowel lipofiele als hydrofiele virussen) (Jacobs & Lin,
2001). Van poliovirus type 1 en HSV type 1, vertegenwoordigers van respectievelijk de hydrofiele
en lipofiele virussen, is poliovirus de meest resistente. Behandeling met de STERRAD
inactiveerde dit virus (Jacobs & Lin, 2001). Een andere studie testte de lipofiele virussen HIV-1,
respiratoir syncytiaal virus (RSV), vaccinia, HSV-1 en de hydrofiele virussen poliovirus type 2 en
HAV. Log10-reductie varieerde van 2,5 tot 5,5 log10, en er werd geen infectiviteit geobserveerd in
deze testen (Jacobs & Lin, 2001). Een laatste experiment testte de STERRAD in zijn effect op
eenden-HBV. Gedroogd eenden-HBV werd met 7 log gereduceerd en laparoscopen bevuild met
bloed met eenden-HBV toonde geen transmissie van het virus na een STERRAD cyclus (Jacobs
& Lin, 2001).
140B

7.7.3.3 Toxiciteit
Het gecombineerde gebruik van plasma en H2O2 steriliseert producten snel zonder toxische
residu’s achter te laten. De geactiveerde componenten recombineren om O2, H2O en andere niettoxische bijproducten te vormen (Jacobs & Lin, 2001).
14B

7.7.3.4 Toegepast op allogreffes
142B

7.7.3.4.1 Bot
Kuntz et al. konden geen schadelijke effecten aantonen op de biomechanische eigenschappen
van corticale botsegmenten na sterilisatie met H2O2 plasma (Ferreira et al., 2000).
27B

7.7.3.4.2 DBM
Het effect van lage-temperatuur gas plasma sterilisatie op de osteo-inductieve eigenschappen
van gedemineraliseerde botmatrix werd onderzocht door Ferreira et al. (2000). Plasma
gesteriliseerd DBM werd ingeplant in spierzakjes bij 12 ratten. Negatieve controles bestonden uit
DBM gesteriliseerd met een prevacuüm-autoclaaf (stoom) gedurende 36 minuten. Na 9 weken
werden de pellets verwijderd voor morfologisch onderzoek van kraakbeenvorming, lamellair bot
en beenmerg. DBM gesteriliseerd met stoom bevatte geen nieuw bot, kraakbeen of beenmerg.
Ook het plasmagesteriliseerde DBM bevatte enkel inactieve botmatrix zonder osteo-inductieve
botformatie. Ferreira et al. (2000) besloten dat plasmasterilisatie een schadelijk effect heeft op de
osteo-inductieve capaciteit van DBM.
28B

7.7.4 Sterilisatie/desinfectie door middel van UV stralen/pulsen
78B
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7.7.4.1 Biocidale activiteit
UV licht tast het DNA aan en is toxisch voor de cellen van micro-organismen (Hijnen et al., 2006).
Deze eigenschap is specifiek voor UV-C, met een maximum op een golflengte van 265 nm. In het
ziekenhuis wordt UV licht vooral toegepast omwille van zijn bactericide kenmerken (Reybrouck et
al., 2000).Germicide lampen doden na voldoende tijd alle kiemen, voorzover zij niet beschermd
worden tegen de inwerking ervan door stof, vet, bloed, serum,…Vermits niet alle oppervlakken in
de operatiezaal rechtstreeks aan de straling blootgesteld staan, is sterilisatie onmogelijk
(Reybrouck et al., 2000).
G- micro-organismen zijn gevoeliger aan UV stralen dan G+ micro-organismen. Er zijn verschillen
binnen dezelfde groep micro-organismen, maar ook tussen species van hetzelfde genus (GomezLopez et al., 2005). Leuker en Hingst hebben bij voorbeeld gevonden dat van de geteste G-, P.
aeruginosa en Escherichia coli gevoeliger waren aan UV licht dan Salmonella enteritidis en
Serratia marcescens (Gomez-Lopez et al., 2005). Virussen zijn veel resistenter aan UV dan
vegetatieve bacteriën (Hijnen et al., 2006). Sporen (van Bacillus subtilis en Clostridium
perfringens) zijn duidelijk minder gevoelig aan UV dan vegetatieve bacteriële cellen en ook
minder gevoelig dan virussen (Hijnen et al., 2006). Cryptosporidium parvum oöcysten zijn
gevoeliger aan UV dan de meeste virussen maar minder gevoelig dan bacteriën (Hijnen et al.,
2006). De combinatie UV – betapropiolacton bleek effectief voor de inactivatie van HBV (Stephan
et al., 1981), HAV (Frösner et al., 1983), HCV (Prince et al., 1984) en HIV (Prince et al., 1983)
(Blatchley & Peel, 2001).
Rotavirus, Poliovirus en Coxsackie-virus zijn resistenter dan HAV maar minder resistent dan
Adenovirus aan UV bestraling (Hijnen et al., 2006).
Intense lichtpulsen zijn een relatief nieuwe techniek om oppervlaktes/oplossingen te
decontamineren. Micro-organismen worden gedood d.m.v. kortdurende hoogfrequente pulsen
van een intens breed spectrum, rijk aan UV-C licht (Gomez-Lopez et al., 2005). Deze methode is
effectief tegen alle micro-organismen (bacteriën, fungi, sporen, virussen, protozoa en cysten)
(Blatchley & Peel, 2001). Door de hoge piekkracht van de lichtflits en zijn mogelijkheid om hoge
doses UV in een korte tijd te geven, is dit proces effectiever dan conventionele UV bronnen. Dit
licht kan verpakkingen en oplossingen penetreren (Dunn, 2001). Deze techniek is echter nog in
volle ontwikkeling. Tot op heden zijn twee voorname toepassingen in ontwikkeling: de desinfectie
van water en de sterilisatie van aseptisch gevulde recipiënten (Dunn, 2001). Rotavirus (> 4,86
log10) en poliovirus type 1 (6,23 log10) werden geïnactiveerd door intense lichtpulsen
(PureBright®, PurePulse Technologies, Inc. San Diego, (Huffman et al., 2000)). Roberts and
Hope deden daartoe een studie met PureBright®, een behandeling voor de inactivatie van
bacteriën in farmaceutische producten. Zij testten de efficaciteit in het inactiveren van virussen.
De aanwezigheid van proteïnen in het substraat inhibeerde virusinactivatie. Virussen met een
groot genoom zouden meest gevoelig zijn omdat ze veel targets hebben. Virussen met
dubbelstrengig DNA of RNA zouden meer resistent zijn dan enkelstrengige virussen omdat ze
over een herstelmechanisme beschikken aan de onbeschadigde streng. Maar ook andere
factoren zoals de proportie van het genoom die codeert voor essentiële genen,
genoomverpakking, capsidestructuren en een enveloppe kunnen inactivatie beïnvloeden.
Tenslotte kan ook virusaggregatie de gevoeligheid van virussen beïnvloeden (Roberts & Hope,
2003).
Over toepassingen op weefselallogreffes werden geen studies teruggevonden in de literatuur.
143B

7.7.4.2 Toxiciteit
UV-C stralen werken kiemdodend, maar bij blootgestelde personen vertoont het UV-bestraald
gebied ook keratitis en erytheem. Na een latentietijd van 4 tot 6 uur geven excessieve dosis UVC aanleiding tot keratoconjunctivitis (Reybrouck et al., 2000).
14B

7.7.4.3 Medische toepassingen
UV radiatie werd gebruikt, alleen, maar vaker in combinatie met beta-propiolacton, voor de
desinfectie of “koude sterilisatie” van bloedcomponenten en derivaten. Men tracht
bloedoverdraagbare virussen te inactiveren terwijl de biologische activiteit van bloedproducten,
zoals humaan plasma, humaan serum en coagulatiefactoren, bewaard blijft. De activiteit van
145B
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albumine en Ig wordt niet aangetast door gecombineerde UV- bestraling en beta-propiolacton
(Blatchley & Peel, 2001).
7.7.4.4 Toegepast op allogreffes
146B

7.7.4.4.1 Bot/DBM
Met deze techniek is het niet zo zeker of de allogreffes tot in hun centrum gedesinfecteerd
worden. Dit is vooral belangrijk voor massieve botallogreffes.
Veranderingen in de cross-links van collageen werden vastgesteld (Vizarova et al., 1994;
Fujimore, 1985) na blootstelling van botten/pezen aan UV licht (Lietman et al., 2000).
Urist et al. toonden aan dat DBM zijn osteoinductiviteit verliest na blootstelling aan UV stralen
(Glowacki, 2005).
29B

7.7.5 Sterilisatie met microgolven
79B

7.7.5.1 Biocidale acticiteit
Microgolfbestraling is effectief gebleken in de vernietiging van bacteriën, virussen, fungi en
parasieten (Dunsmuir & Gallacher, 2003). Aangezien water microgolven absorbeert, leidt dit
mogelijks tot verhitting van het water in het cytoplasma van de bacteriën/virionen. Deze verhitting
leidt waarschijnlijk tot het doden van het micro-organisme of het stopzetten van hun
delingscapaciteit (Dunsmuir & Gallacher, 2003).
Sanborn et al. hebben het antiviraal effect onderzocht van weefselcultuur in plastieken buisjes
geïnoculeerd met poliovirus type 1, para-influenza type 1 en bacteriofaag T4 (surrogaat voor DNA
virus). Alle virussen werden geïnactiveerd binnen de drie minuten na microgolfbehandeling (2,45
gHz). De inactivatie van 4 gramnegatieve species en 5 grampositieve species nam eveneens 3
minuten tijd in beslag. B. stearothermophilus sporen dienden 5 minuten aan microgolfstralen
blootgesteld te worden voor destructie, maar B. subtilis sporen gesuspendeerd in 5 ml
gedistilleerd water vereisten 11 minuten voor inactivatie (Sanborn et al., 1982).
147B

7.7.5.2 Toegepast op allogreffes
148B

7.7.5.2.1 Bot
De biomechanische effecten van microgolven op bot werden door Liebergall et al. bestudeerd
gebruik makend van rattenfemurs. Een microgolfoven (2,45 MHz, 1.500/800 W) werd gebruikt
voor hyperthermische behandeling (75°C) van femurs. Inderdaad werd na 60 seconden
osteocytaire celdood bekomen. Dit trad op vooraleer er een reductie was van de mechanische
eigenschappen van botfragmenten (breeksterkte en stijfheid). Thermale behandeling kan ook de
osteo-inductieve en osteoconductieve eigenschappen van bot aantasten. Hierover doen de
auteurs geen uitspraak (Liebergall et al., 2000).
230B

7.7.6 Gamma-irradiatie en E-beamsterilisatie
80B

7.7.6.1 Gamma-irradiatie
149B

7.7.6.1.1 Werkingsmechanisme
Gammastralen zijn een pakket van electromagnetische energie – een foton. Gammastralen
worden uitgezonden door de nucleus van onstabiele (radioactieve) atomen. Omwille van hun
hoge energie, kunnen ze doordringen door vele materialen, inclusief humane weefsels (EPA,
2011). Door de band maakt men gebruik van de radio-isotoop cobalt-60 als stralingsbron. Co-60
vervalt met beta- en gamma-emissie naar het niet radio-actieve nikkel (Hansen & Shaffer, 2001).
231B

Er bestaat een techniek (Sterways Process) die gebruik maakt van gammastralen op een
gecontroleerde manier. Het opzet van deze techniek is virussen in bloedproducten te steriliseren
zonder proteïnen te inactiveren. De techniek is gevalideerd voor virussen met en zonder

− 65 −
Hoge Gezondheidsraad
Zelfbestuursstraat 4 ● 1070 Brussel ● www.hgr -css.be

N / 110121

enveloppe met een behoud van 90 % activiteit van proteïnen zoals alfa-1-proteinase inhibitor,
albumine en fibrinogeen (Reid, 1998). Er werden geen toepassingen van deze techniek
gevonden op allogreffes.
7.7.6.1.2 Biocidale activiteit
Gamma bestraling met een Co-60–bron veroorzaakt een onmiddellijke wijziging in de
nucleïnezuren leidend tot genoomdysfunctie en -destructie. Een tweede mechanisme is generatie
van vrije radicalen vooral van vloeibaar water afkomstig. Dit tweede effect is niet aanwezig
wanneer een bot gelyofiliseerd of diepgevroren was op het ogenblik van de bestraling. Dit wil ook
zeggen dat diepgevroren of gelyofiliseerde botten een hogere stralingsdosis vereisen om
hetzelfde effect te bekomen als in de gehydrateerde toestand (Vangsness et al., 2003).
23B

Bacteriën
Daling in het aantal bacteriën/virionen na bestraling kan uitgedrukt worden in D doses. Dit is de
bestralingsdosis (kGy) vereist voor een decimale reductie, een reductie tot 10 % van het initiële
aantal bacteriën/virionen (D10 waarde). Een reductie met een factor 1*106 wordt gekozen als SAL:
een reductie van infectiviteit met 6 log10 voor bacteriën, fungi en sporen wordt aanbevolen voor de
industriële sterilisatie van medische producten om de SAL te bereiken (Pru, 2004)). De meeste
bacteriën hebben een D6 waarde tussen 10 en 20 kGy, maar er zijn bacteriën met D6 waarden
van 60 kGy (Angermann & Jepsen, 1991).
Bacteriële steriliteit (tabel 9) kan bekomen worden mits bepaling van de bioburden, de
radiogevoeligheid en de radiatiedosis (dosis is afhankelijk van species en aantal microorganismen) (Brockbank & Siler, 2001). De aanwezigheid van proteïnen (bv. BMPs) verhoogt de
radioresistentie van bacteriën (Hansen & Shaffer, 2001). Bacteriële sporen zijn op enkele
uitzonderingen na, meest resistent tegen radiatie. G- zijn minst resistent en schimmels en gisten
zijn intermediair resistent (Hansen & Shaffer, 2001). Gammabestraling is zeer effectief tegen
bacteriën bij doses van 15 tot 25 kGy (Vangsness et al., 2003).
Tabel 9 D10 – waarde voor bacteriën (Hansen & Shaffer, 2001; Campbell & Li, 1999).
Micro-organisme
D10-waarde (kGy)
Escherichia coli

0,31

Enterobacter spp.

0,31

Salmonella spp.

1,10

Pseudomonas aeruginosa

0,16

Staphylococcus aureus

0,20

Streptococcus faecium

2,80

Campylobacter jejuni

0,23

Bacillus subtilis

0,60

Clostridium sporogenes

1,60

Candida krusei

1,16

Aspergillus niger

0,04

Virussen
Voor virussen is bestraling minder gemakkelijk te garanderen (Brockbank & Siler, 2001).
Virussen zijn de meest resistente micro-organismen tegen gammastralen. Voor de inactivatie van
de meeste virussen (inclusief HIV) is minstens 30 kGy nodig (Brockbank & Siler, 2001; Fideler et
al., 1994). D10 waarden tot 13 kGy werden gerapporteerd voor bepaalde kleine virussen. Voor
HIV werden inactivatiedoses bekomen van 10 tot 40 kGy (Brockbank & Siler, 2001). De vereiste
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dosis om een SAL van 10-6 te bekomen, is voor HIV echter 89 kGy. Deze dosis overstijgt de
routine aanbevolen dosis voor sterilisatie van botgreffes (van 10 tot 35 kGy). Deze hoge dosis (89
kGy) zal leiden tot destructie van de greffe (Sofer, 2002; Campbell & Li, 1999). Om optimale
veiligheid te bekomen gebruiken de meeste weefselbanken verschillende antivirale
behandelingen in hun procedures (Brockbank & Siler, 2001).
Elke virale inactivatiestap is concentratie-, tijd- en temperatuurafhankelijk. Bovendien varieert de
graad van virale infectie van donor tot donor, afhankelijk van de bioburden, tijd van expositie aan
het virus, en effectiviteit van de immuunrespons van de donor. Sterilisatie van weefsel van een
bepaalde donor kan dus een hogere of lagere stralingsdosis nodig hebben dan weefsel van een
andere donor geïnfecteerd met hetzelfde virus (Brockbank & Siler, 2001).
7.7.6.1.3 Dosisberekening voor allogreffes
De International Atomic Energy Agency (IAEA) beveelt een dosis van 25 kGy aan om een SAL
van 10-6 te bekomen indien de bioburden ongeveer 1.000 CFU per allogreffe bedraagt en indien
er een standaard distributie van resistentie is (IAEA, 2004). De IAEA publiceerde in 2005 een
Code of Practice for the Radiation sterilization of Tissue Allograft. De sterilisatiedosis kan
significant lager zijn dan 25 kGy voor allogreffes die onder de standaard gecontroleerde
procedures (leidend tot lage bioburdens) geproduceerd worden (Nguyen et al., 2007). In Frankrijk
gebruikt men deze dosis van 25 kGy, waarbij de wijzigingen in biomechanische
boteigenschappen weinig belangrijk waren mits vermijding van elke overdosis aan stralen (Loty et
al., 1991). In Polen gebruikt men vrijwel steeds ioniserende stralen om weefsels te steriliseren.
Een dosis van 35 kGy met een Co-60 bron wordt standaard gebruikt voor alle weefsels (bv.
Ligamenten, kraakbeen, bot, sclera, pericardium, huid, acellulaire dermis en amnion) (DziedzicGoclawska et al., 2005). Men maakt gebruik van dosimeters om de geleverde dosis van
gammastralers te confirmeren. Een parametrisch proces is zeer moeilijk te bereiken met gammabestraling door de grote variabiliteit aan producten in het bestralingsveld op elk ogenblik. De
variëteit en de densiteit van de producten heeft impact op de dosis die geleverd wordt aan de
andere producten die zich niet onmiddellijk naast de isotoop bevinden (Hansen & Shaffert, 2001).
Gammastralen kunnen tot 30 cm diep penetreren in water (densiteit: 1 g/cm3). Dus huid, amnion,
pericard en pezen kunnen gemakkelijk met deze techniek gesteriliseerd worden. Omdat de
gemiddelde densiteit van een botgreffe groter is (2 g/cm 3), is de aanvaardbare dikte van een
corticale botgreffe blootgesteld aan gammastralen ongeveer 10 - 15 cm (Dziedzic-Goclawska et
al., 2005).
23B

7.7.6.2 E-beam sterilisatie
Omdat de electron-beam techniek directioneel is, is een meer gecontroleerde applicatie van
straling mogelijk dan met gammastralen (cfr. Tabel 10) (Hansen & Shaffer, 2001). Omdat
humane allogreffes heterogeen van samenstelling zijn, moeten zij in kaart gebracht worden om
hun dosisdistributie te bepalen.
De expositietijd voor een lot producten is maximaal 1 tot 2 uren omwille van de hoge dosis bereikt
in de E-beam straler. De kritische controlepunten van het proces kunnen parametrisch
gecontroleerd worden om te bepalen of het proces binnen de specificatie limieten verliep zonder
dat dosimeters nodig zijn. In electron-beam processing kan een parametrisch vrijgavesysteem
gebruikt worden, omdat men alle aspecten van het proces onafhankelijk kan monitoren en
controleren. Met elektron beam wordt slechts 1 product verwerkt dat zich voor de beam bevindt
op elk ogenblik (Hansen & Shaffer, 2001). Elektronen van een E-beam straler kunnen tot 8 cm
diep penetreren in water (densiteit: 1 g/cm3). Met een gemiddelde densiteit van een botgreffe
groter dan 2 g/cm3, is de aanvaardbare dikte van een corticale botgreffe blootgesteld aan
elektronen stralen 3 cm (Dziedzic-Goclawska et al., 2005). In Polen wordt voor alle weefsels
gammastralen of E-Beam sterilisatie met een 10 MeV accelerator gebruikt (Dziedzic-Goclawska
et al., 2005).
150B
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Tabel 10: Vergelijking gamma-irradiatie en E-beam sterilisatie (Hansen & Shaffer, 2001).
Parametrische
release
Gecontroleerde
Processing
Installatiekosten
(kritische
applicatie van Penetratiecapaciteit
tijd
procescontrole
straling
mogelijk)
Gammastralen
Hoog
Uren
+
++
van isotopen
Elektron beam

Laag

Seconden

+

++

+

7.7.6.3 Toxiciteit gammastralen en E-beam
Ionisatiestraling produceert ozon in de omgeving. Ozon is irriterend voor de mucosale
membranen. Gamma stralers produceren meer ozon dan elektron-beam stralers (Hansen &
Shaffer, 2001). De cytotoxiciteit van medullaire lipiden op osteoblast-like en fibroblast-like cellen
werd bestudeerd door Dziedzic-Goclawska et al. (2005). Bot werd bestraald met 35 kGy in een
Co-60-bron en met een elektron beam 10 MeV accelerator bij kamertemperatuur en bij -72°C. Er
was geen cytotoxiciteit op de botten behandeld met de elektronen beam. Gammastralen leidden
bij kamertemperatuur tot toxiciteit voor de osteoblast- en fibroblast-like cellen (DziedzicGoclawska et al., 2005). Rondom gammabestraalde zones van niet-ontvette botschijfjes nam
celdood van osteoblast-like cells toe. Dit was niet het geval bij de gammabestraalde ontvette
botschijfjes (Moreau et al., 2000).
15B

7.7.6.4 Toegepast op allogreffes
Gamma-bestraling werd in het verleden geassocieerd aan allogreffe-gerelateerde infecties (CDC
ongepubliceerde resultaten) (Kainer et al., 2004). Volgens andere auteurs zou gammagesteriliseerd bot geen gekende transmissies van pathogenen veroorzaakt hebben (Kainer et al.,
2004). Gammabestraling van bot en weke weefsels verandert de collageenstructuur, reduceert
de tensiele sterkte en inactiveert BMPs (Angermann & Jepsen, 1991).
152B

7.7.6.4.1 Huid
Nadelen
Er zijn twee mogelijke effecten van ionisatie straling op de macromoleculaire structuur van de
huidmatrix. Ten eerste treden er scheuren op die verbindingen verbreken en de matrix
verzwakken. Ten tweede kunnen in aanwezigheid van water cross-links ontstaan door nieuwe
verbindingen gevormd tussen de ontstane vrije radicalen. Deze cross-links leiden tot verstijving
van de matrix (Kearny, 1998). Volgens Ghosh et al. resulteerde gammabestraling in belangrijke
structurele schade aan de huid (Huang et al., 2004). Door de stijfheid van bestraalde huid is er
minder adherentie en vermindert de ‘take rate’ van donorhuid (Huang et al., 2004).
234B

7.7.6.4.2 Bot
Dziedzic-Goclawska et al. (2005) bestudeerden het effect van verschillende preservatiemethoden
en verschillende bestralingscondities op de osteo-inductieve en biomechanische eigenschappen
van bot. Radiatie-geïnduceerde schade bleek afhankelijk te zijn van:
235B

1) Conditie van bestraling (temperatuur, dosis): men vond dat zowel gelyofiliseerd als
diepgevroren bestraalde botten goed incorporeerden, maar dat er meer remodelling
optrad en dat ook de osteo-inductieve eigenschappen beter waren van de diepgevroren
botten (Dziedzic-Goclawska et al., 2005).

2) De fysische toestand van de greffes: de aanwezigheid van water en zuurstof is belangrijk
voor de sterilisatie efficiëntie. In afwezigheid van water (bij lyofilisatie bv.) stijgt de
resistentie van micro-organismen. Over het algemeen is de remodelling capaciteit van
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bestraalde diepgevroren allogreffen beter dan van bestraalde gelyofiliseerde allogreffen,
hoewel ze beiden goed incorporeren (Dziedzic-Goclawska et al., 2005).
3) Gelyofiliseerd bot had een grote collageen oplosbaarheid wanneer bestraald met 35 kGy
bij kamertemperatuur. Dit was minder uitgesproken bij -72°C. Diepgevroren greffes
(bestraling bij -72°C) en vers bot bij kamertemperatuur hadden een lage
collageenoplosbaarheid (Bettin et al., 1999). De bestraalde gelyofiliseerde botten (bij
kamertemperatuur) resorbeerden en induceerden geen osteogenesis. In droge stalen
zullen polypeptide bindingen verbroken worden door de ioniserende stralen, welke de
collageenoplosbaarheid verhogen. In tegenstelling hiermee induceerden de bestraalde
diepgevroren (-72°C) en verse botten (kamertemperatuur) botnieuwvorming (DziedzicGoclawska et al., 2005).
Voordelen
Gebaseerd op de cultuurresultaten van weefsel genomen bij de prelevatieprocedure kan men
opteren voor een aseptische processing en de botten voorbehandelen met een lage dosis (1018 kGy) gammastralen. Dit zal de externe micro-organismen op de botgreffes vernietigen en
reduceert dus de bioburden. Deze methode tast noch de sterkte van de greffen, noch de
incorporatie van de greffe aan. Bestraling van grotere structurele greffes is echter, zelfs bij lagere
dosis (10-30 kGy), geassocieerd met een hoger risico op fracturen (Vehmeijer, 2002; Lietman et
al., 2000).
Ook voor terminale sterilisatie kan gamma bestraling gebruikt worden. Een dosis tot 30 kGy is
vereist om alle bacteriën en virussen te vernietigen. Maar deze dosis verzwakt de
biomechanische eigenschappen van verschillende types greffen en reduceert de
osteoinductiviteit (Vehmeijer, 2002). Gammabestraling van niet ontvette botallogreffes leidt tot
vernietiging van osteoblasten (Moreau et al., 2000). Tosello daarentegen toonde aan dat doses
tussen 25 en 50 kGy de biomechanische eigenschappen van bot niet aantasten (Pruss et al.,
2002). Lietman et al. (2000) vonden geen hogere frequentie non-unions bij patiënten die
bestraalde allogreffes kregen vergeleken met patiënten die niet-bestraalde allogreffes kregen. Zij
concludeerden daaruit dat bestraling met 10-30 kGy het osteo-inductieve en osteoconductieve
potentieel van de greffes niet aantastte (in tegenstelling tot de fractuur resistentiegraad).
Grieb et al. (2005) bestudeerden de biomechanische en antivirale effecten van 50 kGy na een
protectieve behandeling van spongieuze botfragmenten met propyleen-glycol, dimethyl sulfoxide,
mannitol, trehalose gedurende 4 u onder sonicatie. Met deze protectieve behandeling waren de
biomechanische eigenschappen (elasticiteitsmodulus en compressiesterkte) niet verschillend
t.o.v. deze van controle onbestraalde botten. Merk op dat het hier gaat om de biomechanische
eigenschappen voor de implantatie, die dus niet de lange termijn biomechanische
functionaliteiten voorspellen die noodzakelijk zijn om hun klinische efficaciteit te beoordelen
(dezelfde mate van osseointegratie na implantatie?) (Grieb et al., 2005; Grieb et al., 2006).
Varkens parvovirus als modelvirus voor parvovirus B19 en HAV werden geïnactiveerd met 5
log10. Sindbis virus als surrogaat voor HIV en HCV werd met 4,9 log10 gereduceerd. Er kon geen
viraal protectief effect (voor elk van de bestudeerde pathogenen) vastgesteld worden op de
botmatrix die met radioprotectans behandeld was. De radioprotectieve oplossing vertoonde geen
cytotoxische effecten op 3 cellijnen (Grieb et al., 2005).
Pruss et al. bestudeerden de virale inactivatie van viraal gecontamineerde botfragmenten. Het
meest resistente virus was runder parvovirus als surrogaat voor parvovirus B19. Een dosis van
34 kGy (bij -30+/- 5°C) was vereist om een 4-log10 reductie te bekomen. Runder diarreevirus als
surrogaat voor HCV bleek het meest gevoelig te zijn aan bestraling en werd geïnactiveerd met 
6,5 log10 bij 34 kGy. Pruss et al. bevolen aan om een dosis van 34 kGy te gebruiken voor de
sterilisatie van botallogreffes om een hoog niveau van veiligheid te creëren. Deze aanbeveling
geldt enkel bij temperaturen van - 30°C, omdat virale infectiviteit geassocieerd is met de
temperatuur tijdens de bestraling (Pruss et al., 2002).
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Nadelen
Campbell en Li berekenden dat de bestralingsdosis die nodig is om een SAL van 10-6 te
bekomen 89 kGy is. Deze dosis overschrijdt de aanbevolen dosis voor medicinale producten en
de huidige praktijk in vele weefselbanken. Deze dosis zou allogreffes beschadigen.
Gammabestraling is volgens Campbell en Li (1999) daarom niet geschikt voor de inactivatie van
virussen in allogreffes.
Door gammabestraling kan de osteo-inductieve capaciteit van botgreffes aangetast worden en
daalt de buigsterkte. Indien bot voor de bestraling gevriesdroogd werd, zijn de nadelige effecten
van bestraling nog groter (Brockbank & Siler, 2001; Veen, 2001). Pelker et al, Shelton et al en
Bright et al. toonden aan dat corticaal bot een significant verlies in buigsterkte en torsie heeft, zo
blootgesteld aan meer dan 30 kGy (Vangsness et al., 2003).
Men heeft een verhoogde incidentie vastgesteld van fracturen in bestraalde versus onbestraalde
botallogreffes. Deze werden niet toegeschreven aan veranderde osteo-inductieve
eigenschappen, maar wel aan veranderde mechanische eigenschappen. Mitchell et al. testten
gamma-bestraalde humane corticale botten op de resistentie tegen propagatie van een
vermoeidheidsfractuur. De groei van botscheuren werd experimenteel nagebootst onder
cyclische ladingscondities. Gamma-bestraald (31,7 kGy) bot toonde een significante daling in zijn
weerstand tegen het ontstaan van een vermoeidheidsscheur. Men stelde dat dit te wijten is aan
structurele veranderingen in het botweefsel o.i.v. gammastralen en niet door veranderingen in de
minerale of organische botsamenstelling. Stralingsdoses van 70 kGy degraderen tot 40 % van de
collageenketens. Deze ultrastructurele veranderingen werden gecorreleerd met verminderde
weerstand tegen fracturen (driepunt buigtesten). Dus gamma-bestraalde botten kunnen meer
voorbeschikt zijn voor fracturen onder de gewone dagelijkse belasting (Mitchell et al., 2004).
Het mechanisme van beschadiging van botcollageen door gammabestraling is niet goed gekend
maar wordt verondersteld het gevolg te zijn van vorming van vrije radicalen (Akkus et al., 2005).
Bestralen van calciumfosfaten resulteert ook in de vorming van stabiele vrije radicalen, die
verondersteld worden een belangrijke rol te spelen in de decompositie en beschadiging van bot
ten gevolge van bestraling (Angermann & Jepsen, 1991). Akkus et al. trachtten dus deze vrije
radicalen op te vangen met thio-urea 1,5 M (CH4N2S, 76,12 Da). Botfragmenten werden
bestraald (gemiddeld 36,4 kGy) met en zonder voorafgaandelijke thio-urea behandeling. Controle
botfragmenten met en zonder thio-urea behandeling werden gebruikt. Het effect van thio-urea op
de mechanische eigenschappen van de bestraalde botfragmenten toonde aan dat de
deformatiecapaciteit post-bestraling, de energie tot fractuur en de vermoeibaarheid meer dan 2
maal deze van de onbehandelde bestraalde botfragmenten waren. Thio-urea had echter niet
voldoende radioprotectief effect om de mechanische eigenschappen tot het niveau van
onbestraalde botten te brengen. Er was nog steeds schade bij de thio-urea behandelde
botfragmenten, de collageen ruggegraat was doorbroken. Beschadiging van de peptideruggegraat van collageen (Hamer et al., 1999) en daling in de densiteit van intermoleculaire
cross-links (Colwell et al., 1996) werd reeds eerder vastgesteld in gamma-bestraalde femorale
cortex (Akkus et al., 2005). Thio-urea reduceert wel de schade aan het collageen zodat de
mechanische sterkte van het bestraalde bot beter behouden blijft. Een andere oplossing is botten
te bestralen bij lage temperaturen (-78°C). Zodoende is er minder collageenschade omdat de
mobiliteit van de watermoleculen in bevroren toestand beperkt is (Akkus et al., 2005).
Merk op dat Grieb et al. geen nadelige biomechanische effecten zagen (compressiesterkte en
elasticiteitsmodulus) met een protectieve behandeling (Clearant Process®) van botten voor hun
bestraling met 50 kGy (Vangsness, 2004; Grieb et al., 2005). Dit Clearant Process® (Clearant
Inc., Los Angeles) minimaliseert de schadelijke effecten van Co-60-bestraling door
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een voorgaande behandeling met een biocompatiebele radioprotectieve oplossing
(propyleenglycol, dimethyl sulfoxide, mannitol, trehalose) die de effecten van vrije
radicalen minimaliseert,
vriesdrogen van het bot tot een optimale residuele vochtigheid zodat er nog zuurstof is om
het schadelijke effect van bestraling op de micro-organismen te verhogen,
bestralen bij lage temperatuur (-65°C), wat de diffusie van vrije radicalen beperkt,
verpakken van de greffes in een configuratie die een nauwe dosisdistributie verzekert en
behoud van lage temperaturen tijdens bestraling.

De bestraling zelf gebeurt met een dosis van 50 kGy. Iliacale wiggen behandeld met het Clearant
Process® (3.298  1.302 N) konden een lading weerstaan gelijkaardig aan onbestraalde wiggen
(3.192  946 N). Er was geen significant verschil in de lading-dragende capaciteit van bestraalde
en onbestraalde corticale struts. Zowel de vers bevroren als de Clearant® behandelde botten
waren osteoconductief en botheling leek normaal (Hollinger et al., 2004).
7.7.6.4.3 DBM
Doses hoger dan 10 kGy reduceren sterk de osteo-inductieve capaciteit van DBM greffes, bij een
dosis boven de 30 kGy zou deze capaciteit totaal vernietigd zijn (Hallfeldt et al., 1995; Kearny &
Lomas, 2004). Urist beweerde daarentegen dat 80 % van de osteo-inductieve capaciteit van
DBM bewaard blijft bij een dosis van 40 kGy met Co-60 (Tomford et al., 1983). Ook volgens
Hallfedt et al. (1995) initieert DBM bestraald met 25 kGy excellente botnieuwvorming.
236B

7.7.6.4.4 Pezen
Nadelen
Over het effect van gamma bestraling op pezen zijn de studies contradictorisch: sommigen
stellen een verminderde sterkte vast terwijl anderen geen nadelige effecten vaststelden
(Brockbank & Siler, 2001).
Salehpour et al. (1995) vonden een reductie in de mechanische eigenschappen bij bestraling van
10 geiten-bot-patella-bot allogreffes met 40 kGy. Zo verminderde de maximale sterkte met 46 %
en de stijfheid met 18 %. Ook de materiaaleigenschappen wijzigden: er bleek een reductie van
37 % te zijn in maximum stress en van 8 % in de modulus ten opzichte van onbestraalde controle
allogreffes. De densiteit van cross-links in collageen verminderde significant bij een bestraling
met 60 kGy.
Bogdansky (2004) rapporteerde een vergelijkende studie van 0 kGy met 15 kGy en 25 kGy op
bot-patella-bot allogreffes. Er bleek geen verschil te zijn in de biomechanische eigenschappen
van de allogreffes, wanneer 0 met 15 kGy werd vergeleken. Met een dosis van 25 kGy daalde
echter zowel de maximale belading, de maximale stress als de stijfheid van de alllogreffes. De
firma Allosource (USA) steriliseert (SAL van 10-6) weke weefselallogreffes met 10-15 kGy
gammastralen met behoud van de biomechanische eigenschappen.
237B

Fideler toonde aan dat bot-patella-bot allogreffes structurele eigenschappen verliezen, wanneer
ze blootgesteld worden aan meer dan 20 kGy (Vangsness et al., 2003).
Een andere studie ging de mechanische eigenschappen na tijdens dynamische cyclische lading
van bot-patella-bot allogreffes bestraald met 20 kGy gammastralen. De bestraalde greffes
werden 27 % langer dan onbestraalde greffes na 1.000 cycli van 250 N. De lading bij falen
bedroeg 1.965 N voor bestraalde in vergelijking met 2.457 N voor onbestraalde greffes, wat
neerkomt op een daling met 20 % van de sterkte van bestraalde allogreffes (Curran et al., 2004).
Hernigou et al. evalueerden greffes die voor of na bestraling met 20 kGy gelyofiliseerd werden.
Lyofilisatie voor bestraling gaf een 75 % reductie in sterkte, terwijl greffes gelyofiliseerd na
bestraling een 25 % reductie in sterkte ondervonden. Deze studie besluit dat het in sommige
omstandigheden beter kan zijn om onbestraalde greffes te gebruiken (Curran et al., 2004).
Grieb et al. gingen na of de pre-implantatie mechanische integriteit van semitendinosus greffes
voorbehandeld met een radioprotectans en vervolgens bestraald met 50 kGy (bij lage
temperatuur) aangetast werd. De protectieve behandeling bestond uit propyleen-glycol, dimethyl
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sulfoxide, mannitol, trehalose gedurende 4 u, onder sonicatie (Grieb et al., 2006). Controles
waren onbestraalde pezen en pezen bestraald met 18 kGy met een bestaande methode.
Vermalen weefsel werd gespiked met Clostridium sordellii, varkens parvovirus of sindbis virus.
De pezen werden biomechanisch getest. Pathogenen werden geïnactiveerd met 4,5 log10 voor
sindbis virus, 4,9 log10 voor parvovirus en > 8 log10 voor Clostridium sordellii. Het radioprotectans
had geen effect op de inactivatie van pathogenen. De pezen bestraald met 50 kGy toonden
excellente biomechanische eigenschappen (Grieb et al., 2006).
Gorschewsky et al. volgden patiënten op die ofwel Tutoplast (ontvetting, osmotische
behandeling, oxidatie, aceton en 15 kGy bestraling) behandelde patella pezen ofwel autogreffes
kregen. Na 6 jaar was er een ruptuur opgetreden bij 38/186 (44,7 %) met Tutoplast behandelde
patiënten en slechts bij 6/186 (5,9 %) met autogreffe behandelde patiënten. Een mogelijke reden
van deze hogere graad van falen is de irradiatie of de combinatie aceton met irradiatie
(Gorschewsky et al., 2005).
7.7.6.4.5 Cornea en sclera
Sterilisatie dmv stralen is niet mogelijk voor cornea, het weefsel wordt dan ongeschikt voor
transplantatie (Holland & Wilhelmus, 2003). Sclera daarentegen kan gepreserveerd worden door
lyofilisatie gevolgd door ioniserende straling (HGR 8293, 2007).
238B

7.7.6.4.6 Hartkleppen
Gammabestraling werd door verschillende auteurs bevestigd als zijnde schadelijk voor de
performantie van kleppen en werd daarom volledig verlaten. Nu worden kleppen vooral dmv
cryopreservatie bewaard (Brockbank & Siler, 2001).
Eerdere pogingen om hartkleppen te bestralen waren geassocieerd met cellulair verlies en
structurele deterioratie van de hartklep (Jashari et al., 2004; Leeming et al., 2005). Bovendien
hebben lange-termijn follow-up studies aangetoond dat cellulaire viabiliteit een vereiste is voor de
overleving van valvulaire greffes (Leeming et al., 2005).
239B
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7.8 PRESERVATIETECHNIEKEN
35B

7.8.1 Vriezen
81B

Invriezen is een sinds lang gebruikte methode voor de bewaring van bot- en collageenweefsel als
enige preservatiemethode of vooraleer te vriesdrogen. De aanbevolen vriestemperatuur voor
langdurige bewaring van botten, pezen en kraakbeen allogreffen is minder dan -40°C. Bij deze
temperatuur kunnen deze allogreffen tot 5 jaar toe bewaard worden (HGR 8694, 2011). Een
temperatuur van -20°C wordt aanvaardbaar geacht voor de bewaring van weefsel op korte
termijn (1 maand). Invriezen reduceert de mechanische eigenschappen van ligamenten niet. Het
zou de immmunogeniciteit van een greffe reduceren (Vehmeijer, 2002). Maar zelfs bij de laagste
temperaturen resulteert invriezen niet in sterilisatie van weefsel (Angermann & Jepsen, 1991).
Hoewel in vitro studies suggereerden dat vriezen het risico op HIV transmissie via geïnfecteerde
botten en pezen kan reduceren, hebben andere experimentele studies en klinische rapporten invivo transmissie gedocumenteerd na transplantatie van geïnfecteerde botten en pezen die
bevroren waren tot -70°C (Favero & Bond, 2001; Crawford et al., 2004).
In de afwezigheid van cryoprotectieve agentia en gecontroleerde koeling doodt invriezen allle
levende zoogdiercellen. Virussen overleven dit proces echter. Buck et al. onderzochten of HIV de
dood van zijn gastheercellen in bot kan overleven en of extracelluluair HIV omgeven door bot kan
overleven. Kleine weefselfragmenten van verschillende weefsels werden gepreleveerd bij 5
individuen die stierven aan AIDS. Van deze weefsels werd 1 g weefsel vermalen en in virale
cultuurflessen met cultuurmedium CMRL-1415 en 10 % kalfsserum geplaatst. Na invriezen
gedurende 17 weken werd bot- en peesweefsel van deze donoren opnieuw in cultuur gebracht.
Uit drie van de vijf culturen van verse botstalen en uit twee van de vier verse peesstalen van de
anti-HIV As positieve donoren werd HIV gekweekt. Wanneer diepgevroren stalen van deze
donoren in cultuur gebracht werden, kon slechts uit één botstaal HIV gekweekt worden. Buck et
al. concludeerden dat deze studie aantoont dat HIV geïsoleerd kan worden uit culturen van
botten en pezen van HIV-positieve personen. Invriezen reduceert de mogelijkheid om HIV te
isoleren uit bot van drie naar een en uit pezen van twee naar nul. Omdat invriezen de capaciteit
vermindert om HIV te cultiveren, werd verondersteld dat diepvriezen de virale load reduceert
(Buck et al., 1990; Asselmeier et al., 1993). Ook de studie van Salzman et al. toonde aan dat HIV
geïnactiveerd wordt door invriezen. Multipele cycli van invriezen en ontdooien leiden tot
celbeschadiging en lysis. Proviraal DNA zal bijgevolg deze celdood niet overleven. Geen p24 Ag,
noch RT (infectieuze parameters) kon gedetecteerd worden in de botfragmenten. Wel kon men
door gebruik te maken van PCR kleine hoeveelheden proviraal DNA aantonen (Salzman et al.,
1993).
Nemzek et al. bestudeerden de overdracht van kattenleukemievirus via lange beenderen van 4
geïnfecteerde katten. Corticale botgreffes en corticaal-spongieuze greffes werden
getransplanteerd bij gezonde katten na een behandeling met een
i) enkele invries/ontdooicyclus;
ii) dubbele invries/ontdooi cyclus of
iii) dubbele invries/ontdooi cyclus met water flush om beenmerg te verwijderen.
De getransplanteerde katten werden wekelijks opgevolgd met een ELISA om virale Ag te
detecteren of met een levende cel immunofluorescentie voor antivirale As. Alle corticale en
corticaal-spongieuze botallogreffes in elk van de drie behandelingsgroepen gaf binnen de twee
weken na transplantatie aanleiding tot overdracht van het virus. Volgens deze studie is invriezen
dus niet geschikt om HIV te inactiveren (Nemzek et al., 1996).
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7.8.2 Cryopreservatie
82B

Cryopreservatie dient volgens een gevalideerde methode te verlopen (onmiddellijk invriezen of
volgens een gecontroleerde invriestechniek). Het materiaal kan vervolgens bewaard worden bij
een temperatuur van -40°C of lager, voor maximaal 5 jaar na de prelevatie (HGR 8694, 2011).
Huid koelt men af tot –196°C in combinatie met glycerol 30 % als cryoprotectief middel. Op deze
manier blijft de functionele integriteit van de allogreffe bewaard. Deze techniek inactiveert HIV-1
echter niet (Pirnay et al., 1997).
Voor kraakbeen en chondrocyten wordt dimethylsulfoxide (DMSO) als cryoprotectans
aangeraden (HGR 8694, 2011).
Cyropreservatie van peesweefsel leidt tot histologische veranderingen die echter geen
significante veranderingen in mechanische eigenschappen veroorzaken (HGR 8694, 2011).
Cryopreservatie is echter ook een methode om virussen te bewaren voor lange tijd. Men gebruikt
hiervoor temperaturen van -70°C tot -196°C. Glycerol 2-55 %, DMSO of sucrose kunnen hierbij
als cryopreservantia worden gebruikt, deze stoffen beschermen de micro-organismen tegen
afsterven (Hubaleck, 2003).
7.8.2.1 Toegepast op huidallogreffen
Van Baare et al. onderzochten of HIV-1 in kadaverhuid kon geïnactiveerd worden dmv
cryopreservatie (van Baare et al., 1998). Cryopreservatie kon noch extracellulair noch
intracellulair HIV-1 inactiveren (van Baare et al., 1998).
153B

7.8.3 Vriesdrogen
83B

7.8.3.1 Werkingsmechanisme/biocidale activiteit
Vriesdrogen (lyofiliseren) is een populaire en zeer bevredigende methode om botallogreffes,
maar ook collageen weefsel, inclusief ligamenten, te bewaren (Favero & Bond, 2001; Crawford et
al., 2004; Uhlenhaut et al., 2005). Het is een dehydratie proces. Na bevriezen van het materiaal
wordt de omgevingsdruk gereduceerd (vacuüm) en wordt voldoende warmte toegevoegd om het
bevroren water in het materiaal te doen sublimeren van de vaste fase naar de gasfase. Zo
kunnen greffes tot vijf jaar toe bewaard worden op kamertemperatuur. Deze techniek tast de
mechanische sterkte van het materiaal aan en is dus minder/niet geschikt voor grote botgreffes
en pezen (Vehmeijer, 2002; Vangsness et al., 2003; Crawford et al., 2004; Uhlenhaut et al.,
2005).
154B

Lyofilisatie is niet voldoende als virale inactiveringsmethode voor muskuloskeletale allogreffes,
aangezien residuele infectiviteit aangetoond kon worden in experimentele modellen voor virussen
met of zonder enveloppe (Vangsness et al., 2003; Crawford et al., 2004; Uhlenhaut et al., 2005).
Buck et al. cultiveerden weefselfragmenten van 5 patiënten gestorven aan AIDS. De botstalen
werden gevriesdroogd na 17 weken invriezen. Gevriesdroogde botten werden gerehydrateerd in
celcultuurmedia waarna ze met doelwitcellen voor cocultivatie gemengd werden. Alle culturen
van gevriesdroogd bot leverden HIV op. Vriesdrogen kan HIV dus niet inactiveren (Buck et al.,
1990).
7.8.3.2 Toegepast op allogreffes
15B

7.8.3.2.1 Bot
Vriesdrogen van bot bleek in een studie van Schena et al. nadelig voor de mechanische stabiliteit
en incorporatie van botgreffes (Ferreira et al., 2000). Nahter et al. toonden met een kattenmodel
aan dat gelyofiliseerde corticale allogreffes significant zwakker waren dan diepgevroren corticale
allogreffes met een torsiesterkte van maximaal 12 % (tov 64 % voor de diepgevroren allogreffes)
(Nather et al., 2004). Vriesdrogen tast de osteo-inductieve capaciteit van botweefsel niet aan
(Vehmeijer, 2002). Gevriesdroogd bot is minder immunogeen dan vers ingevroren bot, en
240B
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incorporeert beter dan diepgevroren bot volgens Friedlaender (1983) en Heiple et al. (1963)
(Angermann & Jepsen, 1991).
Een 58-jarige man die een gelyofiliseerde botchip kreeg van een donor druggebruiker
ontwikkelde AIDS. De donor was niet getest voor HIV (1985). Ten minste twee van de 12 andere
receptoren die bot van deze donor kregen stierven aan AIDS (van Baare et al., 1998; Karcher,
1997). Een andere donor van lever, nieren, hart, bot en weke weefsels gaf HIV door aan de
orgaanreceptoren en 3 van de 4 receptoren van diepgevroren botallogreffes. Tweeëndertig
receptoren van gevriesdroogd bot werden getest en bleken negatief. Men besloot hieruit dat
vriesdrogen een factor is in de inactivatie van HIV in botweefsel. De serumtesten van de donor
waren negatief voor HIV (Buck & Malinin, 1994). Men kan uit deze studie niet afleiden of de
afwezige transmissie van HIV te wijten was aan de processing van het weefsel of de aard van het
weefsel. HIV concentreert zich echter in witte bloedcellen, en de gelyofiliseerde greffes zijn
relatief hypocellulair in vergelijking met verse diepgevroren greffes. Mogelijks was een of een
combinatie van factoren verantwoordelijk voor een reductie van de virale load tot een
subinfectieus niveau (Asselmeier et al., 1993).
Uhlenhaut et al. bestudeerden de kwantitatieve inactivatie van relevante virussen wanneer bot
gelyofiliseerd werd. De virussen waren het Maus Elberfeld virus, varkens parvovirus en het
vesiculair stomatitisvirus. Twee cm3 botmatrix werd geïnoculeerd met deze virussen en
vervolgens gelyofiliseerd. De titers parvovirus waren niet significant gedaald, terwijl voor de
andere virussen een 3-7 log10 reductie bekomen werd. Uhlenhaut et al. besloten dat lyofilisatie
niet volstaat voor het bekomen van een veilige allogreffe (Uhlenhaut et al., 2005). Crawford et al.
deden een gelijkaardige kwalitatieve (p24 Ag detectie en proviraal DNA detectie met RT-PCR)
studie op gelyofiliseerde botten en pezen. Ze inoculeerden deze weefsels met
kattenleukemievirus. De infectiviteit werd niet opgeheven met lyofilisatie. De mate waarin
infectiviteit gereduceerd werd, werd niet bepaald (Crawford et al., 2004).
7.8.3.2.2 Pezen
Vriesdrogen wordt ook gebruikt voor de bewaring van ligamenten. Na diepvriezen worden de
pezen gevriesdroogd tot een residuele vochtigheid van minder dan 5 %. Hoewel de kleur en de
sterkte van de weefsels wijzigt door vriesdrogen, hebben studies geen schadelijke effecten
aangetoond op de klinische outcome van ligamentaire reconstructies, terwijl anderen menen dat
de structurele integriteit en materiaaleigenschappen van collageen verzwakken door lyofilisatie
(Vangsness et al., 2003; Barbour & King, 2003).
241B

In 1992 werd een HIV-1 geïnfecteerde donor beschreven waarvan vier gelyofiliseerde
peesfragmenten toch werden getransplanteerd bij verschillende receptoren. Na verwijdering van
overtollig restweefsel, werden de pezen behandeld met bacitracine en polymyxine B sulfaat,
geïrrigeerd met water, en verpakt en ingevroren tot -80°C. Vervolgens werden de pezen
gelyofiliseerd tot een residuele vochtigheid van minder dan 5 %. Geen van deze pezen droeg het
HIV-agens over naar de receptor (Simonds et al., 1992).

7.8.4 Glycerol
84B

7.8.4.1 Werkingsmechanisme
Glycerol in hoge concentratie werkt als een chemisch lyofiliserend middel (Kearny, 1998).
Glycerol verwijdert vocht uit weefsels, en doodt de cellen (van Baare et al., 1998). Glycerol zou
de structuur van weefsels en cellen bewaren en de antigeniciteit van het weefsel reduceren (van
Baare et al., 1998).
De procedure om weefsels in glycerol te bewaren bestaat uit graduele stappen. Na reinigen van
de greffes met steriel fysiologisch water 0,9 %, worden de weefsels achtereenvolgens in een
glycerol concentratie van 50 %, (eventueel 75 %) en 85 % overgebracht. Dit gebeurt onder
agitatie op de schudmachine (De Backere, 1994).
156B
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7.8.4.2 Biocidale activiteit
Glycerol heeft beperkte antimicrobiële effecten (van Baare et al., 1998; De Backere, 1994). Het is
een extreem traag werkzaam antibacterieel middel (Kearny, 1998). Antivirale effecten van
glycerol werden beschreven door Marshall et al. (1995). Van Baare et al. (1998) wijzen erop dat
verschillende species een verschillende gevoeligheid hebben voor glycerol. Over het algemeen
worden gram-negatieve micro-organismen sneller geëlimineerd uit glycerol-gepreserveerde huid
dan gram-positieve micro-organismen (van Baare et al., 1998).
Naast de concentratie van glycerol speelt ook de incubatietemperatuur in glycerol een belangrijke
rol in deze biocide effecten (Marshall et al., 1995).
157B

7.8.4.3 Toegepast op allogreffes
158B

7.8.4.3.1 Huid
Voor de lange-termijnbewaring van niet-levende huid kan men de glycerolisatie procedure
toepassen. Glycerol penetreert de huid. Als gevolg hiervan wordt water uit de cellen verwijderd
(Ross & Kearny, 2004). De meeste weefselbanken gebruiken het in een concentratie van 85 %,
aangezien de historisch gebruikte concentratie 98 % de huid moeilijk te rehydreren maakt
(Kearny, 1998).
Marshall et al. (1995) toonden aan dat intracellulair HSV-1 (gecultiveerd in humane dermale
fibroblasten) niet geïnactiveerd kon worden na 4 weken bewaring in glycerol 85 % op 4°C, maar
daarentegen wel na 1 week in glycerol 8 5% op 20°C. Glycerol 85 % kon intracellulair poliovirus
niet inactiveren na 4 weken bij 20°C. Glycerol 98 % op 20°C kon HSV-1 inactiveren na 1 week en
poliovirus na 2 weken.
De studies van van Baare et al. en Marshall et al. onderzochten geen van beide het effect van
glycerol op de virusreplicatie of viabiliteit wanneer kadaverhuid met het gehele
glycerolisatieprocédé behandeld wordt. Van Baare et al. deden daarom een nieuwe studie om te
onderzoeken of HIV-1 in kadaverhuid kon geïnactiveerd worden d.m.v. de glycerolisatie- of
cryopreservatiemethode. Incubatie van HIV-geïnfecteerde perifeer bloed mononucleairen
gedurende 3 uren in glycerol 70 % op 37°C, en gedurende 3 uren in glycerol 85 % leidde tot een
complete inactivatie van HIV-1, gemeten door kwantificatie van HIV in supernatans en bepaling
van RT levels. Celvrij HIV-1 werd geïnactiveerd in 70 % glycerol en in 85 % glycerol bij alle
incubatietemperaturen. Geglyceroliseerde huid is dus volgens deze auterus veilig door de
complete inactivatie van celvrij en intracellulair infectieus HIV-1 dat eventueel aanwezig is in
huidallogreffes (van Baare et al., 1998). Jammer genoeg zijn hier geen grootschalige studies van
ter bevestiging.
24B

Cameron et al. vonden dat celvrij HIV-1 geïnactiveerd werd binnen de 30 min op 4°C in glycerol
concentraties gelijk aan of groter dan 70 %. Tijdens gelijkaardige expositie werd cel- of
huidgeassocieerd HIV-1 gereduceerd maar niet geëlimineerd met glycerol 70 % of 85 % op 4°C.
HIV-1 kon nog gedetecteerd worden in huid bewaard in glycerol 85 % op 4°C na 72 uren. Na 5
dagen echter, was virusisolatie zeldzaam. In glycerol 70 % of 85 %, op 20°C of 37°C, kon cel- of
huidgeassocieerd HIV-1 geïnactiveerd worden binnen de 8 uren (Cameron et al., 2000).
Van Baare et al. deden nog een studie met de virussen HSV-1 en poliovirus (van Baare et al.,
1994). Tabel 11 toon de resultaten van de studies van van Baare et al. (1994), Cameron et al.
(2000) en Marshall et al. (1995).
Verbeken et al. ontwikkelden een protocol met glycerol 50 % en 85 % incubatie op 36°C om
cultuur positieve gecryopreserveerde huidallogreffen in tweede tijd te decontamineren (Verbeken
et al, 2012).
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Tabel 11: Glycerol als virale inactivatiemethode voor huid (gewijzigd naar Sofer, 2002).

Celvrij HIV-1
Cel- of huid
geassocieerd HIV-1
Cel- of huid
geassocieerd HIV-1
Cel- of huid
geassocieerd HIV-1
Intracellulair HSV-1
Intracellulair HSV-1
Intracellulair HSV-1
HSV-1
HSV-1
HSV-1
Polio
Polio
Polio

Concentratie
glycerol (%)

Temperatuur
(°C)

Tijd

Inactivatie
resultaat

70

4

30 min

Volledig

85

4

72 uren

Onvolledig

85

4

5 dagen

Enkele virionen

70 of 85

20 of 37

8 uren

Volledig

85

4

4 weken

Onvolledig

85

20

1 week

Volledig

98

20

1 week

Volledig

85

4

50 dagen

Volledig

85

37

2 uren

Volledig

98

4 of 20

0 dagen

Volledig

85

4

4 weken

Onvolledig

85

20

4 weken

Onvolledig

85

37

24 uren

Volledig

Referentie
Cameron
et al., 2000
Cameron
et al., 2000
Cameron
et al., 2000
Cameron
et al., 2000
Marshall et
al, 1995
Marshall et
al, 1995
Marshall et
al, 1995
van Baare
et al., 1994
van Baare
et al., 1994
van Baare
et al., 1994
Marshall et
al, 1995
Marshall et
al, 1995
van Baare
et al., 1994

7.8.4.3.2 Andere allogreffes
Het gebruik van glycerol als preservatiemiddel werd beschreven voor dura mater, hartkleppen,
vasculaire greffes, cornea’s, ribkraakbeen, botten (De Backere, 1994) en runderpericard (van
Baare et al., 1998; De Backere, 1994). In een vergelijkende studie met glutaraldehyde gefixeerd
runderpericard, degradeerde en calcifieerde glycerol behandelde humane dura mater minder snel
(Khor, 1997; Ferrans et al., 1991). Runderpericard behandeld met glycerol gedurende meer dan
2 weken reduceerde significant de calcificatie in explantaten (Ferrans et al., 1991).
243B
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8. SLOTBESCHOUWINGEN
7B

Het is moeilijk om de efficaciteit van virale inactivatieprocedures op weefsels te evalueren. Ook
gammastralen inactiveren sommige virussen pas bij hoge doses.
Vaak is de vraag of er voldoende penetratiecapaciteit is van de behandeling, en wat de
schadelijke effecten ervan zijn op de weefselstructuur. Virale transmissie kan best vermeden
worden door een zorgvuldige screening van de potentiële weefsel/celdonor, verwerking van de
weefsels met geschikte methoden (mechanische reiniging, spoelen) die leiden tot een reductie
van het infectierisico, naast serologie en NAT testen.
Hoewel er reeds enorme vooruitgang geboekt werd in de detectietechnieken van virussen in
serum/plasma, blijven vals-positieve resultaten (probleem van specificiteit) voor HBV, HCV en
HIV mogelijk. Dit reduceert het donorpotentieel. De reden voor vals-positieve resultaten is onder
andere hemolyse en aanwezigheid van inhiberende substanties in postmortem bloed. Ook vals
negatieve resultaten kunnen voorkomen, welke veel ernstiger zijn voor de veiligheid van de greffe
aangezien dit de mogelijkheid van overdracht van een infectie op de receptor met zich
meebrengt. Daarom is een excellente sensitiviteit van serologische of NAT screeningstesten van
essentieel belang. De FDA heeft een lijst gepubliceerd met assays gevalideerd voor levende
donoren
en
kadaverdonoren
(http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/BloodBloodProducts/ApprovedProducts/LicensedPro
ductsBLAs/BloodDonorScreening/InfectiousDisease/UCM080466 ).
Tegenwoordig bestaan er eveneens triple NAT-testen voor HIV, HCV en HBV op
geautomatiseerde platforms (SaBTO, 2011). Deze systemen, die geschikt zijn voor testen op
bloed (serum/plasma), zijn reeds in routine gebruik in bloedbanken en werden ook gevalideerd
voor gebruik voor de screening van weefseldonoren, inclusief het testen op postmortem bloed.
Individuele labo’s kunnen deze testen zelf valideren volgens hun eigen procedures (SaBTO).
Deze testen kunnen 24 u op 24 aangeboden worden door bloedbanken.
Bij overleden donoren worden minimaal anti-HIV 1,2 As, HBs Ag, HBc As, anti-HCV As
uitgevoerd met, tenzij er een inactiveringsstap voor de betrokken virussen gebruikt wordt, ook
een HIV-1, HBV en HCV NAT-test (KB, 2009). Merk op dat deze nucleïnezuurtesten een
bijkomende zekerheid geven bij immuungecompromitteerde patiënten die niet altijd As vormen bij
virale infecties. NAT-testen voor HCV hebben een beduidende meerwaarde voor corneadonatie
maar er is discussie over de meerwaarde van de andere NAT-testen voor corneadonoren (HGR
8684, 2011). Het advies van de HGR 8684 (2011) acht backscreening geen alternatief voor NAT
testen omdat deze backscreening niet op alle weefsels (bv. hoornvlies) kan toegepast worden,
zware logistieke constructies vergt en mogelijks psyschisch belastend is voor de
orgaantontvangers. Voor overleden donoren is de Europese richtlijn minst veeleisend en vraagt
enkel serologische screening (anti-HIV 1,2 As, HBs Ag, HBc As, anti-HCV As).
Indien bij een levende donor (met uitzondering van donoren van geslachtscellen, stamcellen en
perifeer bloed) HIV, HBV en HCV NAT-testen worden uitgevoerd, kan een tweede serologisch
onderzoek komen te vervallen dat normaliter 180 dagen na de donatie uitgevoerd wordt wanneer
weefsels van deze donor langdurig kunnen bewaard worden (EG, 2006; BK, 2009). Deze
herhalingstesten vervallen eveneens wanneer een gevalideerde inactiveringsstap voor de
betrokken virussen gebruikt wordt bij de weefselverwerking (EG, 2006; BK, 2009).
Merk op dat deze richtlijnen niet gelden voor donoren van gameten, embryo’s, gonaden, of
fragmenten van gonaden, waar meer specifieke info over gegeven wordt in het KB (bijlage IV,
KB, 2009).
Voor virologische testen specifiek voor een weefseltype verwijzen we naar de specifieke
kwaliteitsnormen.
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10. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
9B

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:
BAUDOUX Etienne*
BEELE Hilde*
BOUTSEN-ECTORS
Nadine*
CORNU Olivier*
DELFORGE Alain*
DELLOYE Christian*
DE SUTTER Petra*
GOUBAU Patrick*
GUNS Johan*

Geneeskunde, celtherapie
Geneeskunde, dermatologie
Geneeskunde, anatomo-pathologie

ULg
UZ Gent
KUL

Geneeskunde, orthopedisch chirurgie
Geneeskunde, celtherapie
Geneeskunde, orthopedisch chirurgie
Voortplantingsgeneeskunde
Virologie
Medisch-sociale wetenschappen

UCL
ULB
UCL
UZ Gent
UCL
UZ Brussel

HEINEN Ernst
MUYLLE Ludo*
PADALKO Elizaveta
PIRNAY Jean-Paul*
SAEGEMAN Veroniek

Humane histologie
Geneeskunde, klinische biologie
Klinische biologie, virologie
Medische wetenschappen
Geneeskunde, klinische biologie,
ziekenhuishygiëne
Medisch-sociale wetenschappen
Geneeskunde, celtherapie
Geneeskunde, algemene chirurgie
Voortplantingsgeneeskunde,
embryologie
Biologie, QA/QC/RA

ULg
AFMPS - UZA, UA
UZGent / U Hasselt
LabMCT MHKA
UZ Leuven

VAN GEYT Caroline*
VAN RIET Ivan*
VANDERKELEN Alain*
VANSTEENBRUGGE
Anne
VERBEKEN Gilbert*

De administratie werd vertegenwoordigd door:
Coördinatie Bloed, Cellen, Weefsels en
BONTEZ Walter
Organen
Coördinatie Bloed, Cellen, Weefsels en
VANTHUYNE Kimberly
Organen

UZ Gent
UZ Brussel
HMRA
CHR Namur
LabMCT MHKA

FAGG
FAGG

Het voorzitterschap werd verzekerd door Hilde BEELE en het wetenschappelijk secretariaat door
Muriel BALTES.
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 en
geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze
uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de
recentste wetenschappelijk kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen), waarvan er 200 tot expert van de Raad zijn benoemd; de experts
komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet
te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke
belangenconflicten, en een referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van de adviezen door
het College (eindbeslissingorgaan). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst
mogelijke onpartijdigheid.
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze
overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare
adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), behalve wat betreft vertrouwelijke
adviezen. Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar
doelgroepen onder de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector.
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op
Europees niveau.
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan u een mailtje
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be .
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