








Bijlage 3: overzicht methoden inactivering 
 

1. Porphyrines 

1.1. hematoporphyrine en dihematoporphyrine zijn efficiënt voor inactivering van 

gekapselde virussen, doch hebben geen effect op niet gekapselde virussen. 

Benzoporphyrine inactiveert VSV en vrij en cel gebonden HIV, met beperkte 

beschadiging van de RBC. 

Experimenten met deze photosensitisers werden stop gezet omdat meer efficiënte 

stoffen beschikbaar kwamen. 

1.2. Cationische porphyrine derivaten worden Sylsense genoemd. De Sylsense-B blijkt 

bijzonder geschikt voor de sterilisering van RBC. 

Deze photosensitisers worden geactiveerd door zichtbaar licht en inactiveren 

gekapselde virussen, gram-positieve en gram-negatieve bacteriën. 

Beschadiging RBC is beperkt: hemolyse na 5 weken bewaring ligt ongeveer 1% 

hoger dan de controles, terwijl andere parameters zoals ATP concentratie 

onveranderd blijven ten opzichte van de controles. 

Dipyridamole kan gebruikt worden als quencher: het bindt op de RBC, elimineert 

actieve zuurstofsoorten en beperkt de schade aan de RBC. 

 

2. Phenothiazines 

2.1. Metyleen blauw (MB) en andere phenothiazines absorbeert UV en zichtbaar licht, 

waardoor het geëxciteerd wordt. MB bindt op proteinen en lipoproteinen van de 

membraan van virussen met een lipidenkapsel en op nucleïnezuren. 

MB is hydrofiel waardoor het niet gemakkelijk in de cellen kan binnendringen. 

Bijgevolg kan het niet gebruikt worden voor photoinactivering van intracellulaire 

pathogenen. 

2.2. 1,9-dimethylmetyleen blauw (DMMB) is meer hydrofoob zodat het in de cellen kan 

binnendringen en heeft een 10 maal hogere affiniteit voor nucleïnezuren dan MB. 

Behandeling met deze component en wit licht inactiveert een waaier van 

intracellulaire en extracellulaire, gekapselde en niet gekapselde model virussen en 

Trypanosoma cruzi. 

DMMB beschadigt de RBC minder dan MB, vooral in de aanwezigheid van 

dipyridamole als quencher. Het is dus een kandidaat methode voor inactivering van 

RBC. Er zijn echter meer experimentele gegevens noodzakelijk. 

2.3. Thionine wordt getest voor photo-decontaminatie van PC. 

Het werd getest tegen gekapselde model virussen (HIV-1, BVDV, VSV, SFV) en 

tegen een niet gekapseld virus (SV-40). Er werd een virusreductie genoteerd van 4-6 

log. 

Bacteriën en leukocyten worden niet geïnactiveerd tenzij bestraald wordt met UV-B. 

De kwaliteit van de PC bleef goed na 5 dagen bewaring. Ook hier zijn verdere 

experimentele gegevens noodzakelijk. 

 

3. Cyanines 

3.1. Phtalocyanines zijn actief tegen virussen doch veroorzaken hemolyse, zelfs na 

toevoeging van een geschikte quencher. Zij werden dus nooit in klinische trials getest. 

3.2. Merocyanine 540 (MC 540) is actief tegen een brede waaier van virussen, doch geeft 

aanleiding tot een belangrijke graad van hemolyse in RBC. Toegepast op PC geeft het 

plaatjesactivering. Studies met dit product werden stopgezet. 

 



 

4. Psoralenen 

zorgen voor photochemische reacties. 

4.1. 8-methoxypsoraleen (8-MOP): inactiveert cel-vrije en cel-gebonden virussen en 

gram positieve en gram negatieve bacteriën. 

Nadeel: relatief lage affiniteit voor nucleïnezuren en competitieve binding met plasma 

eiwitten die de capaciteit voor virus inactivering aantast. 

Niet langer uitgetest. 

4.2. 4’-aminomethyl 4,5’,8-trimethylpsoraleen (AMT): efficiënter dan 8MOP 

Om de plaatjesfunctie te bewaren moet de zuurstofspanning worden verlaagd of moeten 

quenchers voor actieve zuurstofradicalen worden toegevoegd of moet de plasma proteïne 

concentratie worden verlaagd. 

AMT wordt niet verder uitgetest omwille van mutageen effect. 

4.3. Psoraleen S-59 

Inactiveert een waaier van gekapselde virussen in PC: o.a. cel-vrij, cel-gebonden en 

proviraal HIV, CMV, HBV, HCV. 

Inactiveert gram positieve en gram negatieve bacteriën: PC waren nog steriel na 5 dagen 

bewaring. 

Inactiveert leukocyten, waaronder T-lymfocyten: ze kunnen niet meer prolifereren en de 

cytokine synthese wordt geïnhibeerd. Behandeling met S-59 is dus efficiënt in het 

vermijden van FNHTR en van GvHD. 

De plaatjesfunctie wordt niet significant aangetast door de behandeling ( in vitro en in 

vivo testen). 

Geen mutageen effect. 

 

5. Andere producten 

5.1. Pheophorbide derivaten en hypericine: beperkte ervaring, waarschijnlijk worden 

experimenten stopgezet. 

5.2. Riboflavine 

Molecule is gericht tegen nucleïnezuren: door directe interactie van de sensitiser met het 

substraat wordt een cross-linking geïnduceerd. 

Wanneer riboflavine wordt toegevoegd aan een PC tot een concentratie van 10µM en het 

PC daarna met zichtbaar licht wordt bestraald, worden cel-vrij en cel-gebonden HIV en 

andere gekapselde virussen geïnactiveerd, evenals gram positieve en gram negatieve 

bacteriën. 

functionele testen voor bloedplaatjes blijven binnen de aanvaardbare norm na deze 

behandeling. 

Riboflavine bindt ook op albumine en andere plasma eiwitten, maar de activiteit van 

gevoelige eiwitten zoals stollingsfactoren blijft voor ongeveer 80% bewaard bij 

toevoeging van ascorbaat. Riboflavine is dus ook geschikt voor inactivering van FFP. 

5.3. Inactine 

Bindt selectief op nucleïnezuren en verandert deze irreversibel. Dit is geen fotochemisch 

proces en er is dus geen externe energiebron nodig. 

De procedure is bruikbaar voor RBC en voor FFP. 

Het product inactiveert HIV en zou efficiënt zijn tegen niet gekapselde virussen. 

Inactine inhibeert de proliferatie van lymfocyten. 

In vitro testen tonen geen aantasting van de functie van RBC. 

5.4. FRALEs (S-303) 

Frangible Anchor Linked Effectors veroorzaken een irreversibele cross-linking van 

nucleïnezuren zonder dat licht nodig is voor hun activering. 



Inactiveren (in vitro testen) efficiënt cel-vrij en cel-gebonden HIV, andere gekapselde 

virussen zoals een model voor HBV en HCV en gram positieve en gram negatieve 

bacteriën. 

De integriteit van de RBC blijft bewaard na de behandeling. 



Bijlage 4: overzicht klinische studies 

 
1. PC behandeld met psoraleen S-59 (start in 1995) 

1.1. fase I en IIA,B crossover studies met autologe radioactief gemerkte bloedplaatjes: 

significant verschil in recovery: 40% t.o.v. 51% voor controles 

significant verschil in levensduur: 100 uur t.o.v. 143 uur voor controles 

recovery en levensduur S-59 behandelde PC zijn aanvaardbaar 

S-59 behandelde PC (full dosis) werden goed verdragen zonder neveneffecten 

Plasma S-59 concentratie post transfusie toont piek waarde van 1 ng/ml met snelle 

clearance tot zeer lage waarde (< 0,2 ng/ml) binnen de 24u. 

1.2. fase IIC: crossover studie bij patiënten met thrombocytopenie die minstens 2 

transfusies nodig hadden: 

S-59 behandelde PC zijn hemostatisch actief: bloedingstijd werd korter 

secundaire eindpunten: klinische hemostase, frequentie acute transfusiereacties, 

stijging aantal plaatjes, algemene veiligheid. 

1.3. fase III gecontroleerde en gerandomiseerde dubbelblind multicentrum studies bij 

patiënten met verworven thrombocytopenie. 

In Europa buffycoat plaatjes, 5 dagen bewaard; patiënten (106) gedurende 8 weken 

getransfundeerd met S-59 of met standaard plaatjes. Primair eindpunt: count 

increment (CI) na 1 uur. Secundaire eindpunten: CI na 24 uur, klinische hemostase, 

frequentie plaatjestransfusie, frequentie acute transfusiereactie, frequentie refractair 

worden aan PC, plaatjes geassocieerde bacteriëmie, algemene veiligheid. 

In de USA single donor plaatjes; patiënten (671) gedurende 4 weken getransfundeerd 

met S-59 of met standaard plaatjes. Primair eindpunt: propertie patiënten met WHO 

graad 2 bloeding. Secundaire eindpunten: CI na 1u en na 24u, interval tussen 

plaatjestransfusies, proportie patiënten met WHO graad 3 en 4 bloeding, frequentie 

acute transfusiereacties, frequentie plaatjes geassocieerde bacteriëmie, graad van 

refractair worden aan plaatjestransfusies, algemene veiligheid. 

 

2. FFP behandeld met psoraleen S-59 (start in 1997) 

2.1. fase I crossover trials bij gezonde personen: 

geen negatief effect op post transfusie stollingsactiviteit 

geen neveneffecten 

2.2. fase II bij gezonde personen behandeld met coumarine ( om f.VII en proteine C te 

doen dalen tot 30% van de normae waarde) en bij patiënten met verworven 

coagulopathie. Eindpunt bij gezonde personen: recovery van de factoren en 

farmacokinetiek van f.VII. bij de patiënten: verbetering van de globale stollingstesten 

en klinische hemostase. 

Geen verschil tussen de behandelde en de controle groep. 

2.3. fase III bij patiënten met zeldzame congenitale deficiënties van stollingsfactoren en 

bij patiënten met TTP. Eindpunt: farmacokinetiek van de ontbrekende factor(en), 

correctie globale stollingstesten, respons op actieve bloeding, klinische remissie van 

TTP, veiligheid en tolerantie. 

 

3. RBC behandeld met FRALEs (S-303)  (start in 1998) 

3.1. fase IA: 24u recovery van S-303 behandelde radioactief gemerkte autologe RBC 

toegediend na 35 dagen bewaring: 

bevredigende recovery: 79% t.o.v. 84% voor controle 

geen ernstige neveneffecten 



3.2. fase IB: multipele transfusies ( kleine volumina) van S-303 behandelde autologe RBC 

en bepalen 24u recovery van S-303 behandelde radioactief gemerkte autologe RBC: 

geen indicatie voor de aanwezigheid van neoantigenen 

recovery van behandelde RBC en controle was dezelfde en boven de 75% 

3.3. fase IC: transfusie van radioactief gemerkte autologe RBC behandeld of niet, na 35 

dagen bewaring bij 4°C met compound absorption device (CAD). 

bepaling recovery en overleving 

3.4. fase II: transfusie van 1U S-303 behandeld autoloog RBC na bewaring gedurende 35 

dagen bij 4°C. 

evaluatie van veiligheid en tolerantie. 

3.5. fase III: zou opgestart worden eind 2001 

 

4. RBC behandeld met Inactine (PEN 110) 

4.1. fase 1: recovery en overleving van autologe radioactief gemerkte RBC na 28 dagen 

bewaring en biochemische en hematologische parameters n 42 dagen bewaring. 

24 uurs recovery van 85% verschilt niet van controlegroep. 

T50 van 31,9 dagen is vergelijkbaar met controlegroep. 

geen effect van behandeling op RBC antigenen. 

2,3-DPG concentratie werd gehalveerd door de behandeling en de pH daalde lichtjes. 

Gedurende de 42 dagen bewaring hadden de behandelde RBC een lagere lactaat 

productie en een neiging tot lager glucose verbruik. 

Hemolyse bleef beneden de 1%, terwijl de concentratie van Kalium en ATP in het 

supernatant lager blevan dan de controles. 
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