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INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft op 8 oktober 2010 een adviesaanvraag ontvangen van 
de administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten2 over de mogelijkheid om de uitstelperiode voor bloeddonatie in te korten 
naar aanleiding van pathogeenreductie in bloedplaatjesconcentraten tegen het West-Nijl- en 
Chikungunyavirus. 
 
De HGR werd in het verleden al om advies verzocht over het nut van 
pathogeenreductietechnieken (PRT; Pathogen Reduction Technology) voor het inactiveren van 
verscheidene pathogenen in vers bevroren plasma of bloedplaatjesconcentraten. De HGR heeft 
toen vastgesteld dat er een aantal gegevens waren (cf. Caridian, 2010; Cerus, 2010) die de 
doeltreffendheid van deze technieken konden bevestigen op het vlak van het verlagen van de 
risico's op besmetting met het West-Nijlvirus (WNV) en het Chikungunyavirus (CHIKV) van 
plasma en bloedplaatjes. In België worden bloedplaatjesconcentraten bij hun bereiding 
onderworpen aan processen van pathogeenreductie. De pathogeenreductiemethoden zouden 
dermate doeltreffend kunnen blijken tegen deze virussen, zodat een uitstelperiode voor 
bloeddonatie niet noodzakelijk is of kan worden ingekort. 
 
Op dit ogenblik wordt in België elke reiziger die terugkeert van een verblijf buiten de Europese 
Unie of vanuit bepaalde buurlanden (met name het Middellandse Zeegebied) gedurende 28 
dagen uitgesloten van bloeddonatie (HGR, 2007). Er geldt eveneens een uitsluitingsperiode van 
meerdere weken na een verblijf in Europese landen of buurlanden waar er besmettingsgevaar 
voor WNV of CHIKV is (ECDC, 2007; ECDC, 2010; Gould et al., 2010). In België werd er in 2007 
een periode van 21 dagen toegepast voor de Chikungunya epidemie in Noord-Italië en 28 dagen 

                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een nieuwe 
versie van het advies uitgebracht. 
2 Brief van dhr. X. De Cuyper, Administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(ref. FAGG/LM/112626) van 06/10/10 aan de heer J. Nève, Voorzitter van de HGR. 
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voor de West-Nijlkoorts epidemie sinds 2010 in Griekenland, Hongarije, Roemenië en Noord-
Italië (HGR, 2007; FAGG, 2010). Het aantal symptomatische reizigers die in België zijn 
opgespoord na hun terugkeer uit een aangetaste zone evolueert parallel met de chronologie van 
de uitbraken die in de literatuur beschreven zijn (Van den Bossche et al., 2015; Fig. 5). 
 
Recentelijk werd in de Europese Richtlijn 2014/110/EU bepaald dat een tijdelijke uitsluiting niet 
nodig is voor het WNV als er een nucleïnezuuramplificatietest op de donatie is uitgevoerd 
waarvan het resultaat negatief was. Deze richtlijn werd onlangs in de Belgische wetgeving 
omgezet (Koninklijk Besluit van 2 juli 2015). Op dit ogenblik wordt er geen enkele 
genoomscreening (NAT) naar het WNV of CHIKV uitgevoerd op bloeddonaties die in België zijn 
afgenomen. Een uitgebreide analyse van de financiële gevolgen moet nog uitgevoerd worden. 
Indien er geen test beschikbaar is mogen volgens het EDQM (2013) de reizigers met een klinische 
ziekte van WNV pas 120 dagen na het verdwijnen van de symptomen voor bloeddonatie 
aanvaard worden. In Europa zijn de uitstelperiodes voor WNV niet van toepassing wanneer het 
bloed uitsluitend voor plasma bestemd voor fractionering wordt gebruikt. 
 
 
ADVIES 
 
De pathogeenreductiemethoden vormen in functie van de virusstam een bijkomende beveiliging 
van de bloedplaatjesconcentraten. 
 
Om een kortere uitstelperiode voor bloeddonatie te kunnen hanteren en na beoordeling van alle 
beschikbare gegevens, pleit de HGR voor een volledige verwijdering van de infectieuze lading 
met een bijkomende veiligheidsmarge van 3 log. De viremie na besmetting met WNV en CHIKV 
wordt in twee periodes opgedeeld; de virale lading stijgt immers abrupt kort na de infectie 
(viremiefase) om vervolgens snel te dalen naar niveaus die in het plasma niet opspoorbaar zijn 
met genoomscreening. Deze daling verloopt evenredig met de toename van neutraliserende 
antistoffen. 
 
Indien het is aangetoond dat er geen enkel infectieus virus blijft bestaan op het einde van de 
opslag van bloedplaatjes mag de uitstelperiode voor bloeddonatie ingekort worden afhankelijk 
van de doeltreffendheid van de methodes en volgens de volgende beperkingen: 

a) Indien andere bloedcomponenten worden afgenomen tijdens de bereiding van 
bloedplaatjesconcentraten, waarschuwt de HGR dat de uitstelperiodes moeten worden 
ingekort volgens de laagste reductiewaarde. 
b) De PRT-methodes moeten bovendien een eventueel ander pathogeen doeltreffend 
reduceren waarvoor een uitstelperiode is ingesteld en die mogelijk bij de donor aanwezig is 
door co-infectie; 
c) Indien een reductiecapaciteit van ten minste 3,7 log10 van de infectieuze lading∆ kan 
worden gevalideerd, mag de uitstelperiode ingekort worden tot na de viremiefase, die voor 
de WNV-stammen 11 dagen bedraagt en voor de CHIKV-stammen 20 dagen; 
d) Een uitstelperiode is niet meer nodig bij een doeltreffendheid van ten minste 6,5 log10 
van de infectieuze lading∆ voor WNV-stammen en ten minste 10,7 log10 voor CHIKV-
stammen. 

 
∆ uitgedrukt in TCID50 /mL plasma rekening houdend met een veiligheidsmarge van 3 log 
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Sleutelwoorden en MeSH terms 3 
 
MeSH  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 
West Nile virus  West Nile virus, 

WNV 
West-Nijlvirus, WNV Virus du Nil 

occidental, WNV 
West Nile-Virus, 
WNV 

Chikungunya 
virus 

 Chikungunya 
virus, CHIKV 

Chikungunya virus, 
CHIKV 

Virus Chikungunya, 
CHIKV 

Chikungunya-Virus, 
CHIKV 

safety  pathogen 
reduction, PRT 

pathogeenreductie, 
PRT 

réduction des 
pathogènes, PRT 

Pathogenreduktion, 
PRT 

platelets  platelets bloedplaatjes plaquettes 
sanguines 

Thrombozyten 

blood donation  blood donation bloedgeven  don de sang Blutspende 
–  deferral period uitsluitingsperiode période d’exclusion Ausschlussperiode 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles for PubMed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 
 
 
METHODOLOGIE 
 
Na analyse van de vraag hebben de voorzitster van het domein “Bloed en bloedderivaten” en de 
werkgroep de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd de bestaande kennis van de 
werkgroep in klinische transfusie en celbiologie aangevuld met deskundigheden in de virologie. 
De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-
hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 
belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust zowel op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur en rapporten van 
internationale organisaties die in deze materie bevoegd zijn, alsook op het oordeel van de 
experten. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte gevalideerd door 
het College. 
 

UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

Gebruikte afkortingen: CHIKV = Chikungunya virus; gEq = genome equivalents; IgG = 
immunoglobulines G; IgM = immunoglobulines M; log10 = logarithme en base 10; NAT = nucleic 
acid testing; PCR = polymerase chain reaction; PFU = plaque forming units; PRT= pathogen 
reduction technology; RNA = ribonucleic acid, ribonucleïnezuur; RT-PCR = reverse transcription 
polymerase chain reaction; TCID50 = 50 % median tissue culture infectivity dose;  WNV = West 
Nile virus. 
 
1. De opportuniteit van pathogeenreductie 
 
De term pathogeenreductietechniek is de term die wordt verkozen voor het vervolg van de 
argumentatie boven de term pathogeeninactivatietechniek, omdat het niet noodzakelijk om een 
volledige inactivatie gaat, maar wel om een reductie van de besmetting van een bloedcomponent.  

                                                
3 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du 
scope de l'avis. 
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In 2008 besloot de HGR (HGR, 2008) dat “de gevalideerde en veilige methodes voor 
pathogeenreductie van bloedplaatjesconcentraten efficiënte technieken zijn die als voordeel 
bieden de overdrachtsrisico’s van infectieuze agentia zoals virussen met enveloppe, 
(grampositieve en gramnegatieve) bacteriën en protozoa, doch niet prionen te reduceren”. 
 
Het nut van PRT-methodes hangt af van parameters die aan de ontvangers gerelateerd zijn, zoals 
bijvoorbeeld de ernst van de klinische ziekte na transfusie (bv. Pealer et al., 2002 voor WNV) en 
aan de minimumlading die als besmettelijk beschouwd wordt (Goodrich et al., 2010; Petersen & 
Busch, 2010). In deze context mag men niet uit het oog verliezen dat de patiënten die 
bloedplaatjes ontvangen over het algemeen gevoelig zijn voor infecties: ongeveer 70 % van hen 
zijn immuungecompromitteerd en bijgevolg dus vatbaarder. Ondanks deze context is er tot op 
heden geen enkele (ernstige) posttransfusionele klinische ziekte vastgesteld na overdracht van 
CHIKV (Petersen & Epstein, 2014).  
 
De minimale infectieuze lading na transfusie van een bloedcomponent is vaak niet precies 
gekend. Een recente studie over de virusstam van het WNV dat in Noord-Amerika circuleert (Kelly 
et al., 2013) toont echter aan dat het virus zich onder de detectielimiet van een individuele 
genoomamplificatie (NAT) kan bevinden. In deze omstandigheden betekent een gepaste reductie 
van pathogenen de inactivatie van dergelijke residuele concentraties in bloedcomponenten. 
 
Om eventuele uitsluitingsperiodes, opgelegd tijdens WNV- of CHIKV-epidemieën, te verkorten of 
op te heffen moet er rekening worden gehouden met de (maximale) virale lading die door een 
PRT-behandeling gereduceerd kan worden. Bij gebrek aan een pathogeenspecifieke screening, 
stijgt de geschiktheid van een PRT immers met het aantal asymptomatisch besmette donoren en 
met de (maximale) viremieduur bij deze donoren (zie Figuur 1).  
 
De relevantie van een PRT om de uitstelperiodes met betrekking tot een specifiek virus in te 
korten is daarentegen duidelijk beperkt wanneer er geen equivalente reductie mogelijk is voor 
een van de andere componenten die worden afgenomen bij dezelfde donor. Het dient opgemerkt 
te worden dat er op dit ogenblik geen enkele gevalideerde PRT-methode voor 
erytrocytenconcentraten bestaat. 
 
De relevantie van een PRT daalt ook wanneer de methode niet doeltreffend een ander pathogeen 
kan reduceren die bij de donor door co-infectie aanwezig is (bv. Myers & Carey, 1967; Gould et 
al., 2008; Caron et al., 2012; Baba et al., 2013; Reusken et al., 2013). 
 
 
 
De opportuniteit om de uitstelperiodes voor bloeddonatie in te korten naar aanleiding van 
pathogeenreductie in bloedplaatjesconcentraten tegen de WNV en CHIKV-virussen hangt 
zowel af van de virusgebonden parameters als van de reductiecapaciteit van de methodes. Bij 
de beoordeling moet er rekening worden gehouden met de virale lading die door een PRT-
behandeling gereduceerd kan worden, maar ook met de (maximale) viremieduur bij donoren, 
het aandeel asymptomatisch besmette donoren, de minimale infectieuze lading, de ernst van 
de klinische ziekte na transfusie, de mogelijkheid om een gelijkwaardige reductie te verkrijgen 
voor één van de andere bloedcomponenten die bij dezelfde donor zijn afgenomen of voor een 
ander pathogeen dat bij de donor door co-infectie aanwezig is.  
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2. De capaciteit van pathogeenreductie en de virale lading  
 
Het aanvoeren van bewijzen voor de doeltreffendheid bij het voorkomen van ziekteoverdracht is 
misschien niet mogelijk in een klinisch kader, wegens het grote aantal gegevens die nodig zijn 
voor dit type onderzoek. Daarom werd de doeltreffendheid van PRT gemeten door middel van 
logaritmische reductie van de besmetting van bloedcomponenten (Epstein & Vostal, 2003). Dit 
wordt als geschikt beoordeeld voor virussen die in plasma aanwezig zijn, omdat de niet-
geïnactiveerde virusdeeltjes zich niet meer kunnen vermenigvuldigen na de behandeling. 
 
De capaciteit van pathogeenreductie hangt af van het type virus (al dan niet met enveloppe) en 
van de specifieke methode die wordt toegepast (zie Figuur 1).  
 
Bij talrijke PRT-technieken die ontwikkeld zijn om bloedplaatjes te behandelen (bv. Irsch & Lin, 
2011; Marschner & Goodrich, 2011; Seltsam & Müller, 2011), zijn de reductiewaarden doorgaans 
hoger voor virussen met enveloppe dan voor verscheidene virussen zonder enveloppe (HGR, 
2008). Aangezien WNV en CHIKV virussen met enveloppe zijn, is de gevoeligheid voor 
behandelingen relatief goed. De weerstand tegen fysisch-chemische behandelingen is ook zwak 
tot gemiddeld voor virussen met enveloppe met enkelstrengs RNA zoals WNV en CHIKV 
(Farshid, 2002). 
 
 
Figuur 1. Vergelijking van de doeltreffendheid van twee PRT-methoden tegen een hypothetisch 

virus, de ene methode met een reductiewaarde van 3 log/mL, de andere met een 
waarde van 5 log/mL (aangepast volgens Goodrich et al., 2010). Het schema toont de 
evolutie van de viremie bij een besmette persoon, de bovengrenzen van 
doeltreffendheid en de periodes van ondoeltreffendheid naargelang de virale lading. 

 

 
 
De doeltreffendheid van PRT-methodes varieert ook volgens de virussoort, de stam4 of het virale 
genotype (Farshid, 2002; Shimasaki et al., 2009; Farcet et al., 2012) en volgens de virale lading 
in de te behandelen component (HGR, 2008). 

                                                
4 Voor een virusstam kunnen de virusdeeltjes zich bovendien verschillend gedragen volgens de cellen die 
de virionen verspreiden (Rey, 2013).  
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Er is echter een intrinsieke moeilijkheid om een absoluut aantal van kopieën van het virusgenoom 
te bepalen, in het bijzonder in de context van detectiemethodes die qua dosering verschillende 
technologieplatforms omvatten die verschillende analytische gevoeligheden kunnen hebben 
(Añez et al., 2015). De gemeten virale ladingen bakenen dus de gemiddeldes van detecteerbare 
eenheden af.  
 
Wanneer de virale lading wordt uitgedrukt in aantal deeltjes per volume, geeft ze niet de 
hoeveelheid virussen weer die werkelijk besmettelijk zijn, want er zijn virusdeeltjes die niet kunnen 
repliceren (Odelola & Oduye, 1977). De verhouding van het aantal detecteerbare 
genoomequivalenten (gEq) tegenover de infectieuze virusgehaltes (TCID50/mL of PFU5) kan door 
het onderzoek in real time RT-PCR geraamd worden, maar de concordantie hangt af van de 
bijzondere RNA-sequenties die in real time amplificatieproeven gebruikt worden (Yap et al. 2010). 
Voor CHIKV werd de concordantie van het resultaat van een dergelijke real time RT-PCR analyse 
met een kwantificering op basis van de vorming van virale plaatjes berekend op 92 % (Ho et al., 
2010). Het moet benadrukt worden dat viruswaarden bepaald met TCID50 niet het equivalent zijn 
van waarden die met de PFU-methode verkregen worden, zelfs niet voor een identieke virusstam 
en cellijn. In werkelijkheid zijn de twee laboratoriumproeven verschillend qua opzet en is de 
infectiviteit van het virus heel gevoelig voor factoren zoals celleeftijd, celkweekmedium, enz. 
 
Aangezien de envelopeiwitten van het WNV minder sterk verankerd zijn op het nucleocapside 
dan bij het CHIKV, is het WNV fragieler dan CHIKV en is de verhouding gEq/TCID50 bijgevolg 
hoger. 
 
 
 
De gevoeligheid voor PRT-methodes varieert volgens de virussoort, de stam of het virale 
genotype. De doeltreffendheid qua reductie kan schommelen naargelang de evolutie van de 
virale lading bij een besmette persoon. 
   

 
 
3. De evolutie van de viremie voor het West-Nijlvirus 
 
Het WNV behoort tot de familie van Flaviviridae die ook andere virussen omvat zoals Dengue, 
gele koorts en Japanse encefalitis. De overdracht naar de mens gebeurt via muggenbeten. 
Aanvankelijk beschouwde men het WNV als ongevaarlijk voor de mens, maar doorheen de tijd 
worden steeds meer pathogene viruslijnen beschreven (zie punt 6). Ongeveer 80 % van de 
besmette personen vertoont nooit duidelijke symptomen, maar een West-Nijlkoorts treedt op in 
ongeveer 20 % van de gevallen (Campbell et al., 2002; Petersen et al., 2010). 
 
Bij een klein aantal besmette personen — ongeveer 1 op 150 — kent de ziekte een ernstig verloop 
met symptomen ter hoogte van het centrale zenuwstelsel (encefalitis) en met zelfs de dood tot 
gevolg (Petersen et al., 2013). De frequentie van de ernstige vormen en een slechte 
levensprognose staan in verband met de leeftijd (> 65 jaar) en de toestand van het 
immuunsysteem van de patiënt (Weiss et al., 2001; Jean et al., 2005). Patiënten met een hoge 
bloeddruk of diabetes lijken ook ernstigere symptomen te ontwikkelen (Samuel & Diamond, 
2006). Volgens een multivariabele analyse (Lindsey et al., 2012) werden ook een chronische 

                                                
5 De TCID50 geeft het cytopathisch effect weer in 50 % van de geïnoculeerde cellen door opeenvolgende 
verdunning van het virus terwijl PFU-titratie virale plaques telt gevormd in een celkweek. 



 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 7 − 

nierziekte, kankerantecedenten en een voorgeschiedenis van alcoholmisbruik aan een ernstige 
ziekte gerelateerd, terwijl enkel immunosuppressie aan mortaliteit werd gerelateerd. 
 
Na een incubatieperiode van ongeveer 2 dagen na de besmetting is de WNV-viremie hoog 
gedurende gemiddeld 8 dagen (Fig.2). Voor dit virus verschijnen de symptomen doorgaans na 
het hoogtepunt van de infectie (Gea-Banaloche et al., 2004; Custer et al., 2009). Soms houden 
de symptomen tot 14 dagen (Campbell, 2002) aan en duurt de viremie tot 11 dagen na de 
besmetting (Mostashari et al., 2001; Biggerstaff & Petersen, 2002).  
 
Wanneer de viremie haar hoogste punt bereikt voor het WNV, wordt er een gehalte van 10 tot 
106 virusdeeltjes/mL plasma waargenomen (Stramer et al., 2005; Goodrich et al., 2010; Petersen 
& Busch, 2010; Tobler et al., 2008; Zou et al., 2010). 
 
Bij proefinfecties bij patiënten met vergevorderde kanker (Southam & Moore, 1954) was de 
toename van de virale lading in verhouding met de initiële toediening, maar toch vertoonde 89 % 
van de patiënten buiten lichte koorts geen enkel symptoom. Gewoonlijk voorspelt een hoge virale 
lading de ontwikkeling van toekomstige symptomen (Southam & Moore, 1954), maar de WNV-
viremie houdt niet altijd gelijke tred met de ernst van de symptomen. Er zijn immers 
asymptomatisch gebleven bloeddonoren beschreven die dragers waren van 105 virale 
deeltjes/mL plasma (Tobler et al., 2008). Zou et al. (2010) hebben zelfs aangetoond dat de 
maximale virale lading bij sommige asymptomatische donoren die van de symptomatische 
donoren kan overschrijden. De incubatieperiode na overdracht via transfusie of transplantatie 
duurt 4 x langer dan de periode na een muggenbeet (Rudolph et al., 2014). 
 
 
Figuur 2. Kinetiek van de viremie na infectie voor een persoon die op acute wijze met WNV   

besmet is (maximale infectieuze lading). De neutraliserende antistoffen verschijnen 
geleidelijk (gemarkeerd door blauwe strepen). 

 

 
 
 
Onlangs hebben Dodd et al. (2015) de stratificatie in kaart gebracht van virale ladingen bij 1.477 
bloeddonoren met een bevestigde positieve uitslag voor WNV-NAT in de Verenigde Staten tussen 
2003 en 2012. Het profiel – grafisch weergegeven als een "snorrendoos" — toont een continuïteit 
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aan van de aanliggende waarden superieur versus de extreme waarde, gaande van 28.750 tot 
720.000 gEq/mL plasma, d.i. 105,86 virusdeeltjes/mL. Deze virale ladingen stemmen overeen met 
25 % van de verdeling van RNA-waarden bij asymptomatische donoren.  
 
Voor WNV hebben Pfleiderer et al. (2008) geraamd dat een infectieuze dosis van 1 TCID50 
overeenstemt met 340 gEq/mL.  
 
De virale lading die als besmettelijk wordt geïdentificeerd bij een overdracht via transfusie is laag 
(Lanciotti et al., 2000) en er werd al een besmetting waargenomen bij manipulaties van kleine 
hoeveelheden besmet bloed in een laboratorium (CDC, 2002). De minimale infectieuze lading is 
echter niet gekend voor verzwakte of immuungecompromitteerde patiënten (Busch et al., 2008; 
Petersen & Busch, 2010). Het transfusierisico werd overigens als laag beschouwd na de 
viremiefase en dit werd in verband gebracht met de gelijktijdige aanwezigheid van IgM en IgG 
(Busch et al., 2008) of regulerende T-cellen (Lanteri et al., 2009). Macedo et al. (2004) en Rios 
et al. (2008) zijn echter van mening dat bloedcomponenten al besmettelijk zijn bij lage waarden 
van viraal RNA en WNV-antistoffen. Kelly et al. (2013) hebben onlangs inderdaad een dodelijk 
geval beschreven gerelateerd aan een transfusie van plaatjes ontvangen van een 
asymptomatische donor met besmet bloed, ondanks de detectie van specifieke IgM tegen WNV 
en neutraliserende antistoffen. De bloeddonatie vertoonde geen reactie op de individuele NAT-
screening. 
 
Studies over de opdeling van WNV in het bloed (Rios et al., 2007; Lai et al., 2012; Lanteri et al., 
2014) hebben aangetoond dat het virus zich hecht aan de erytrocyten en dat de virale lading 10 
tot 25 maal hoger kan liggen in volledig bloed dan in plasma. Bovendien blijft er in het volledig 
bloed drie maanden lang viraal RNA aanwezig (Lanteri et al., 2014). Dit betekent niet noodzakelijk 
dat het aanwezige virus besmettelijk is; het WNV werd echter ook overgedragen via de organen 
afkomstig van een donor met hoge antistoffen titers tegen WNV en zonder detecteerbaar virus in 
het plasma (Nett et al., 2012). 
 
Het WNV houdt in de natuur een infectiecyclus in stand van vogel-mug-vogel. Hoewel het virus 
in staat is om zich bij hoge temperaturen te vermenigvuldigen zoals bij vogels met koorts (Andrade 
et al., 2011), kan het WNV geen infectiecyclus mens-mug-mens bestendigen. De resultaten van 
Bai et al. (2010) geven overigens aan dat de polymorfonucleaire neutrofielen als reservoir dienen 
voor het WNV bij de aanvang van de infectie. Dit belemmert hun vermeende beschermende rol 
waardoor het virus dus bij een bloedtransfusie kan worden overgedragen.  
 
 
 
De kinetiek van de viremie na infectie met WNV doorloopt een acute fase die tot 11 dagen na 
de infectie kan voortduren. De symptomen verschijnen gewoonlijk na de viremiefase. Bij 
ongeveer 80 % van de besmette personen treden er nooit duidelijke symptomen op. 
 

De hoogste infectieuze lading bedraagt ongeveer 2.940 TCID50/mL plasma (d.i. 3,47 log10). 
 
De minimale virale lading die als besmettelijk beschouwd wordt bij een bloedplaatjestransfusie 
kan zich onder de detectiedrempel van individuele genoomamplificatie (NAT) bevinden. 
 

 

  



 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 9 − 

4. De evolutie van de viremie voor het Chikungunyavirus 

Het CHIKV behoort tot de familie Togaviridae die verschillende leden omvat zoals het Semliki 
Forestvirus, het Sindbisvirus en het Ross Rivervirus. De overdracht naar de mens gebeurt 
doorgaans via beten van tropische muggen. Bij de mens zijn er drie pathogene viruslijnen 
beschreven (zie punt 6). Het wordt algemeen aanvaard dat een infectie een hoge koorts 
veroorzaakt die gepaard gaat met ernstige en invaliderende symmetrische gewrichtspijnen, 
alsook met spierpijn bij bijna 80 % van de besmette personen (Sergon et al., 2007). Na een 
kortstondige verbetering die volgt op de acute fase, kunnen de symptomen weken of 
maandenlang aanhouden en tot 66,5 % van de patiënten melden een stramheid en/of spierpijn 
meer dan een jaar na het begin van de infectie (Borgherini et al., 2008; Moro et al., 2012). Simon 
et al. (2015) ramen het aantal patiënten met chronische ontstekingsreuma op 5 %. 
 
Volgens Staikowski et al. (2012) is de evolutie bij personen jonger dan 65 jaar gunstig, want 
tijdens de epidemie op La Réunion werd er geen enkele besmette persoon jonger dan 65 jaar in 
het ziekenhuis opgenomen. Yoon et al. (2015) daarentegen melden dat het aantal besmette 
personen die de infectie asymptomatisch doormaken stijgt met de leeftijd: bij kinderen ongeveer 
30 % en tot 90 % bij besmette donoren ouder dan 50 jaar. Hun studie weerspiegelt waarschijnlijk 
de immuniteitsgraad ten gevolge van vorige blootstellingen in de Filipijnen. De ernstige 
complicaties, die lang als zeldzaam beschouwd werden, omvatten myocarditis, meningitis, 
encefalitis en acute slappe verlamming. De daaraan gerelateerde mortaliteit is zeldzaam en treft 
voornamelijk oudere personen met onderliggende pathologieën of andere co-infecties. De 
maternale-neonatale overdracht is enkel op het einde van de zwangerschap, dicht bij de 
uitgerekende datum, frequent en heeft ernstige gevolgen voor de foetus (Ramful et al., 2007; 
Gérardin et al., 2008).  
 
Na een incubatieperiode van ongeveer 2 dagen stijgt de CHIKV-viremie uiterst snel en daalt ze 
gewoonlijk abrupt rond de 6e dag, maar de viremie kan hoog blijven gedurende 8 dagen 
(Appassakij et al., 2013; Fig. 3). Appassakij et al. (2013) en Chusri et al. (2014) hebben bevestigd 
dat de infectieuze lading snel daalt na het verschijnen van IgM antistoffen tegen CHIKV, terwijl 
het viraal RNA detecteerbaar kan blijven tot 17 dagen na het begin van de infectie. De incubatie 
duurt soms 2 weken (Robinson, 1955; Beltrame et al., 2007) en in dit geval kan de viremie hoog 
blijven tot 20 dagen na de besmetting. 
 
Voor dit virus is de presymptomatische viremieduur nog slecht gekend. Doorgaans verschijnen 
de symptomen snel na besmetting – soms een dag later (Simon et al., 2007; Gallian et al., 2014) 
en naar schatting 4 - 25 % van de besmette personen vertonen geen enkel duidelijk symptoom 
tijdens het begin van de besmetting (Josseran et al., 2006; Ng et al., 2009). 
 
Wanneer de viremie haar hoogste punt bereikt, kan de virale lading van het CHIKV bijzonder 
hoog zijn, tot 1010 virusdeeltjes/mL plasma (Panning et al., 2008; Hoarau et al., 2010; Petersen 
et al., 2010; Win et al., 2010). Via kalibratie ten opzichte van het synthetische referentie RNA, 
hebben Lanciotti et al. (2007), Santhosh et al. (2007) en Appassakij et al. (2013) de maximale 
infectieuze lading op respectievelijk 106,8, 107 of 108,5 PFU/mL plasma geraamd.  
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Figuur 3. Kinetiek van de viremie na infectie voor een persoon die op acute wijze met CHIKV   
besmet is (maximale infectieuze lading). De neutraliserende antistoffen verschijnen 
gelijdelijk (gemarkeert door blauwe strepen). 

 
 

 
 

 
Op dit ogenblik zijn er weinig gegevens beschikbaar over de virale lading bij asymptomatisch 
besmette bloeddonoren. Tijdens de grote epidemie op het eiland La Réunion was de toepassing 
van een PRT-techniek een bijkomende systematische maatregel naast de opsporing van het virus 
en een zeer volledige uitsluiting van donoren (Angelini et al., 2006; Cazenave et al., 2006). 
Cazenave et al. (2006) maken melding van één enkele donatie die zwak positief was onder de 
521 geteste aferesebloedplaatjesconcentraten. Deze concentraten vormen een onderdeel van 
een uitgebreidere studie (Rasonglès et al., 2009) met 1.950 bloedplaatjesdonaties; de resultaten 
van de genoomscreening zijn echter nog niet bekend gemaakt6. Appassakij et al. (2013) en 
Gallian et al. (2014) melden dat bij enkele asymptomatische bloeddonoren de lading hoger lag 
dan 108 gEq/mL plasma op het moment van de donatie. De eerste resultaten over de CHIKV-
epidemie in Puerto Rico zijn net bekendgemaakt (Busch, 2015): ze geven voor de eerste keer 
aan dat in realiteit enkel 4 % van de besmette gevallen gemeld zijn, aangezien bij 23,4 % van de 
bloeddonoren antistoffen verschenen zonder dat ze duidelijke symptomen hadden. Bij ongeveer 
10 % van de donoren was de virale lading hoger dan 105 gEq/mL; Chiu et al. (2015) hebben een 
lading van 107,96 gEq/mL vastgesteld bij een asymptomatische bloeddonor onder 3 donoren met 
viraal RNA. 
 
Voor CHIKV raamden Carletti et al. (2007), alsook Vanlandingham et al. (2013) dat een 
infectieuze dosis van 1 TCID50 overeenstemt met 200 gEq/mL.  
 
 

                                                
6 In het begin van de epidemiegolf zijn er ongeveer 500 andere bloedplaatjesdonaties getest met RT-PCR 
en twee ervan waren positief, maar de virale lading wordt niet gepreciseerd (Brouard et al., 2008). 
Aangezien het aantal symptomatische gevallen spectaculair daalde vanaf de maand april 2006 heeft het 
behoud van strengere uitsluitingscriteria er waarschijnlijk voor gezorgd dat er geen besmette donaties meer 
bijkwamen. 
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De als besmettelijk beschouwde minimumlading bij een eventuele overdracht door transfusie naar 
verzwakte of immuungecompromitteerde patiënten is onbekend. Een besmetting van labotechnici 
of verplegend personeel werd echter al meerdere malen waargenomen bij de manipulatie van 
bloed afkomstig van besmette patiënten (Cordel et al., 2006). 
 
Voor CHIKV is het geschatte risico op ernstige klinische gevolgen groot (Petersen & Busch, 
2010); de recente voorlopige gegevens (ANSM, 2014; Busch, 2015) doen echter denken dat de 
overdracht van CHIKV via transfusie zonder grote klinische gevolgen blijft bij ontvangers van 
bloedcomponenten, met inbegrip van ontvangers van bloedplaatjes.  
 
De HGR heeft geen kennis van gedetailleerde studies naar de opdeling van het virus in het bloed, 
het CHIKV is echter in staat om zich bij voorkeur aan bloedplaatjes te binden (Larke & Wheelock, 
1970).  
 
Het CHIKV kan een infectiecyclus mens-mug-mens handhaven onafhankelijk van een dierlijk 
reservoir. 
 
 
 
Voor het CHIKV doorloopt de kinetiek van de viremie na infectie een acute fase die tot 20 dagen 
na de infectie kan aanhouden. De symptomen verschijnen snel zodra de viremie toeneemt, 
soms een dag later. Bij ongeveer 25 % van de besmette donoren treden er nooit duidelijke 
symptomen op. 
 

De hoogste infectieuze lading bedraagt ongeveer 5.107 TCID50/mL plasma (d.i. 7,70 log10). 
 
De minimale virale lading die als besmettelijk wordt beschouwd bij een transfusie van 
bloedplaatjes is onbekend. Tot op vandaag zijn er geen klinische gevolgen beschreven na een 
overdracht van de huidige CHIKV-stammen door transfusie. 
 

 

5. Nazicht van de geschiktheid en de doeltreffendheid van de technieken 
 
Tot op heden wordt de geschiktheid van PRT-methodes om pathogenen te reduceren in 
bloedplaatjesconcentraten geraamd aan de hand van uiterst gespecialiseerde biologische 
proeven waarbij gebruik gemaakt wordt van internationaal gestandaardiseerde 
celkweekmethoden (ICH, 1999). Deze proeven werden gestandaardiseerd in het kader van de 
industriële vervaardiging van bloedproducten afgeleid uit plasma. De gedetailleerde beoordeling 
van de doeltreffendheid van de verschillende methodes betreft o.a. de wijze en de interpretatie 
van de proeven (keuze van virusstammen, inoculatiemethoden, celkweek, virusdetectie, enz.). Er 
wordt aandacht besteed aan de gevaren die bepaalde virussen met zich kunnen meebrengen 
voor de gezondheid van het personeel dat de onderzoeken van virale klaring uitvoert. 
 
Het vervaardigingsproces van plasmaderivaten omvat gewoonlijk meerdere fysisch-chemische 
stappen, waaronder specifieke stappen die elk een reductiewaarde van 6 log kunnen hebben of 
meer voor virussen met enveloppe, waarvan de weerstand voor de behandeling zwak tot 
gemiddeld is. Voor het WNV hebben Kreil et al. (2003) en Jakubik et al. (2004) een 
reductiewaarde aangetoond van hoger of gelijk aan 5 of 6 log per vervaardigingsstap. Het is 
belangrijk om op te merken dat in deze vervaardigingsprocessen stappen van viruseliminatie 
vervat zijn (precipitatie, filtratie, enz.) die de veiligheidsmarge van de geïnactiveerde producten 
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op significante wijze verhogen (Dichtelmüller et al., 2011). De virale ladingen worden aanzienlijk 
verdund door het samenbrengen van meerdere plasmadonaties; Pfleiderer et al. (2008) hebben 
deze lading op < 103 gEq WNV/mL plasma beoordeeld. Voor het WNV is er dan ook geen enkele 
patiënt bekend die door het krijgen van plasmaderivaten besmet werd, ondanks het gebrek aan 
screening van het bronplasma. 
 
Bij CHIKV is het nucleocapside sterker verankerd op de structuureiwitten van de enveloppe dan 
bij het WNV, waardoor CHIKV resistenter is tegen PRT-methodes. Leydold et al. (2012) hebben 
onlangs inderdaad aangetoond dat dit virus vaak 10 tot 15 maal resistenter is tegen fysisch-
chemische behandelingen dan het WNV. Niettemin konden er bij het vervaardigen van 
plasmaderivaten toch reductiewaarden van ≥ 6 log worden vastgesteld voor bepaalde stappen in 
het vervaardigingsproces. De virale ladingen in de plasmapools waarin zich eventueel met CHIKV 
besmette donaties bevinden zullen ook verdund worden, maar de HGR heeft geen kennis van 
studies over dit onderwerp. 
 
De traditionele fysisch-chemische methode voor de reductie van pathogene agentia — namelijk 
de solvent-detergent techniek — wordt ook gebruikt om virussen te inactiveren in plasma voor 
transfusie. Op dit ogenblik zijn er andere PRT-processen ontwikkeld voor een gebruik op 
individuele plasma-afnames, alsook van bloedplaatjesconcentraten; deze methodes viseren de 
nucleïnezuren van pathogenen met name door het gebruik van zichtbaar licht of ultraviolet licht 
en vaak met de toevoeging van een additief (Rock, 2011; Tsen et al., 2014). In deze gevallen zijn 
er duidelijk minder gezamenlijke stappen van viruseliminatie en is er geen significante verdunning 
van de virale lading, zoals bijvoorbeeld bij de behandeling van bij één enkele donor door aferese 
afgenomen bloedplaatjes. 
 
Voor het opsporen van de infectiewaarden in virale klaringsstudies sommen Farshid (2002) en 
Dichtelmüller et al. (2011) de belangrijkste factoren op die de werkelijke waarden van 
virusreductie kunnen beïnvloeden. In de praktijk kan het dynamisch bereik van de test afhangen 
van of beperkt worden door: 

- de titer en het volume van het gebruikte inoculum; 
- de verdunning van de stalen om hun cytotoxiciteit te vermijden; 
- het volume van het staal gespreid over de voor de opsporing gebruikte cellenkweken. 

 
Dichtelmüller et al. (2011) wijzen erop dat naargelang het inoculum en het staalvolume dat door 
de verschillende laboratoria in de celkweken wordt uitgestreken, zelfs een reductie van 6 log de 
opsporing van residuele besmettingen helemaal niet uitsluit. 
 
Dit is dan ook de reden waarom sommige gezondheidsautoriteiten een veiligheidsmarge van 3 
tot 5 log10 virusreductie voor plasma eisen (Farshid, 2002). Epstein (2010) beveelt een 
gelijkaardige veiligheidsmarge aan van minstens 3 log10 van de infectieuze lading voor de 
reductiewaarden die voor bloedplaatjes zijn bepaald. 
 
De virale lading (zie Figuur 1) wordt overigens uitgedrukt per milliliter plasma; hierbij wordt er 
geen rekening gehouden met defectieve virussen of virusdeeltjes die eventueel op cellulaire 
bloedcomponenten aggregeren (Flaujac et al., 2010). De hier beschouwde infectieuze ladingen 
zijn dus eerder representatief voor bloedcomponenten zoals plasma (Rios et al., 2007; Chancey 
et al., 2012) en kunnen voor bloedplaatjes hoger liggen (Lee et al., 1993; Lee et al., 1998). 
 
Bij bovenstaande in vitro beoordeling komen nog de verduidelijkingen betreffende de bereiding 
van bloedplaatjesconcentraten zoals bv. de centrifugatieparameters, de versie van het medisch 
hulpmiddel om resultaten te verkrijgen, enz. Aangezien bloedplaatjesconcentraten op tal van 



 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 13 − 

verschillende wijzen bereid kunnen worden, kunnen ze ook op verschillende wijze beïnvloed 
worden door eenzelfde pathogeenreductiebehandeling. 
 
Als laatste punt, maar niet het minst belangrijke, mag men ook de fluctuaties niet onderschatten 
die eigen zijn aan de donor en die de afnames van bloedplaatjesconcentraten kunnen 
beïnvloeden — bv. de inhoud aan plasmavetten, de mate van aggregatie van de bloedplaatjes 
(van der Meer et al., 2015), enz. 
 
Uit de routinematige implementatie van deze technieken blijkt immers soms grote 
verscheidenheid qua doeltreffendheid (cf. HGR, 2011; HGR, 2011b; Müller et al., 2011). 
 
 
 
In het licht van deze veranderlijke parameters, en meer in het bijzonder die betreffende de 
routinematige bereiding, beveelt de HGR een veiligheidsmarge aan van minstens 3 log10 
van de infectieuze lading voor de reductiewaarden betreffende virussen met enveloppe in 
bloedplaatjesconcentraten. 
 

 
 
6. De epidemische infectiehaarden voor het West-Nijlvirus of het Chikungunyavirus 

6.1. WNV-epizoötieën 
 
Het WNV werd voor de eerste keer in 1937 geïsoleerd, in het West-Nijldistrict in Oeganda bij een 
vrouw die hoge koorts had. In de jaren 1950 werd het virus in Egypte en Israël erkend als een 
virus dat wordt overgedragen van muggen naar vogels via muggenbeten. Zoogdieren kunnen ook 
besmet worden wanneer de muggen overvloedig aanwezig zijn, met name paarden en mensen. 
Talrijke muggen zijn betrokken bij de overdracht, maar vooral door de mug die in de gematigde 
gebieden het meest verspreid is, namelijk de Culex pipiens werden de andere continenten snel 
gekoloniseerd, daarbij geholpen door het internationaal vervoer en handel. De migratie van 
vogels uit Afrika en de import van de huismus hebben ook een rol gespeeld. Onder de vogels 
vallen kraaien gemakkelijk ten prooi aan het WNV. 
 
Vóór de jaren 1990 was het WNV endemisch in Afrika (lijn 1A en lijn 2), Australië (lijn 1B), het 
Midden-Oosten en in Indië (lijn 1C) en elke incidentele infectie bij mensen werd als goedaardig 
beschouwd. In de jaren 1990 begon een meer invasieve stam 1A zich te verspreiden die ernstige 
klinische gevolgen (dodelijke encefalitis) met zich kon meebrengen (Artsob et al., 2009). In 
Europa werden enkel kleine uitbraken waargenomen (Kilpatrick, 2011), maar drie grote 
epidemieën deden zich voor in Boekarest, Volgograd en Israël en veroorzaakten tientallen 
dodelijke gevallen (Reiter, 2010). In 1999 dook het WNV in Noord-Amerika op en ontketende er 
een spectaculaire epizoötie zonder weerga: in vier jaar was het WNV alomtegenwoordig in de VS 
en in Canada, met jaarlijkse epidemieën vanaf juli tot eind oktober en met patiënten die leden aan 
een neuro-invasieve West-Nijlziekte. Tot 2009 werden er ongeveer 1,8 miljoen personen in de 
VS besmet, waaronder 12.852 gemelde gevallen van meningo-encefalitis en 1.308 overlijdens 
(Artsob et al., 2009). Sindsdien is deze stam van het WNV Midden- en Zuid-Amerika 
binnengedrongen.  
 
De overdracht door transfusie werd in Amerika vastgesteld (Pealer et al., 2002) en de 
Amerikaanse bloeddonaties worden gescreend met NAT-tests die gevalideerd zijn om lijn 1A van 
het WNV te screenen. Bij reizigers die uit Amerika terugkeerden konden de besmettingen in de 
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Europese laboratoria bevestigd worden (Charles et al., 2003; Prick et al., 2003; Maillo et al., 
2008). Dit heeft de Europese overheden ertoe gebracht om een criterium van tijdelijke uitsluiting 
toe te passen voor bloeddonatie. 
 
Sinds 2008 zijn er nieuwe infectiehaarden van het WNV in Europa verschenen die gelijk lopen 
met de uitgestrekte epizoötieën in Zuid-Rusland en de haarden in het Midden-Oosten of in de 
Maghreb (ECDC, 2011). Een "getroffen" gebied is een risicogebied waar het virus wordt 
overgebracht naar de mens (Domanovic & Giesecke, 2012). Het is belangrijk om op te merken 
dat de uitbraken van menselijke gevallen met neuro-invasieve aandoeningen in Rusland, 
Roemenië, Griekenland, Italië, Sardinië en Servië veroorzaakt waren door lijn 2 van het WNV 
(Hernández-Triana et al., 2014). Venter & Swanepoel (2010) bevestigden ondertussen dat de 
gevallen van meningo-encefalitis in Zuid-Afrika, veroorzaakt waren door lijn 2, die voorheen als 
ongevaarlijk werd beschouwd. Deze lijn is afkomstig van Sub-Saharisch Afrika en Madagaskar, 
maar werd bij toeval ontdekt bij Hongaarse roofvogels in 2004 en daarna bij Oostenrijkse vogels.  
 
Genoomscreening door NAT kon in Italië en Griekenland snel in gebruik genomen worden, omdat 
er al verschillende tests ruimschoots gevalideerd waren tijdens de Noord-Amerikaanse epizoötie. 
Niettemin is het nodig om de screeningstechniek bij te stellen om doelmatig de verschillende in 
Europa circulerende WNV-stammen te kunnen opsporen (cf. Linke et al., 2007) en rekening te 
houden met een interfererend virus (Gaibani et al., 2010).  
 
6.2. CHIKV-epidemieën 
 
Het CHIKV werd voor de eerste keer in 1953 geïsoleerd tijdens een koortsepidemie op het 
Makonde plateau in Tanzania. De ziekte veroorzaakt zeer erge gewrichtspijnen die met stijfheid 
gepaard gaan, de oorspronkelijke betekenis van de benaming is dan ook "de ziekte van de 
gekromde man". De onverwachte epidemie van Chikungunya in 2006 op de eilanden van de 
Indische Oceaan heeft ervoor gezorgd dat deze "opkomende" ziekte onder de aandacht van de 
internationale gezondheidsinstellingen kwam. In het licht van nieuwe inzichten over het bij CHIKV 
passende klinisch beeld konden een aantal "dengue"-epidemieën van de laatste 250 jaar aan 
Chikungunya toegeschreven worden (Carey, 1971; Halstead, 2015). 
 
CHIKV wordt overgedragen via beten van tropische muggen en houdt zich in stand met een 
complexe zoönotische cyclus in Afrika en Azië waarbij vooral apen als tussenschakel optreden. 
Met intervallen van 40 – 50 jaar komt het virus in een stedelijke cyclus terecht van mens-mug-
mens met uitgestrekte explosieve pandemieën tot gevolg. De belangrijkste mug die bij de 
overdracht is betrokken is de Aedes aegypti, de vector voor gele koorts en dengue. Het 
verspreidingsgebied strekt zich uit over de tropische en subtropische gebieden (zie Figuur 4). De 
afgelopen 50 jaar is de incidentie van dengue 30 maal gestegen met, in dit huidige decennium, 
een expansie van een stedelijke naar een landelijke context. De verspreiding van het virus door 
deze mug is dus voortaan intens en reikt tot aan de mogelijke geografische grenzen in het 
noordelijk (Mexico, Nepal) en zuidelijk halfrond (noorden van Argentinië, Swaziland). In Europa 
is de A. aegypti endemisch op het eiland Madeira. 
 
Sinds 2004 heeft de Aedes albopictus (de "tijgermug") voor een snelle kolonisatie gezorgd van 
CHIKV op de andere continenten, vanuit de kust van Kenia en de eilanden van de Indische 
Oceaan. In Afrika en Zuid-Amerika is het tropisch en subtropisch verspreidingsgebied voorlopig 
nog kleiner dan dat van de A. aegypti, maar geholpen door internationale handel en transport is 
de tijgermug al de gematigde gebieden binnengedrongen. Sinds enkele decennia is de oostkust 
van de VS gekoloniseerd (tot voorbij Chicago), de mediterrane kust van Spanje tot Griekenland 
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en de oostkust van Australië (tot voorbij Sydney). De oostkust van China, Zuid-Korea en Japan 
behoren tot het oorspronkelijke verspreidingsgebied.  
 
In de gematigde gebieden gaat de A. albopictus tijdens de winter in een diapauze en kan deze 
mug geen CHIKV overdragen in de daaropvolgende lente; in de zones zonder een duidelijke 
winter daarentegen blijven de vrouwelijke muggen gedurende het hele jaar actief. 
 
 
Figuur 4. Risicozones voor overdracht van CHIKV door de mug Aedes aegypti (toevoeging van 

isothermlijnen 10 °C op de verspreidingskaart van Kraemer et al., 2015). De regio's 
voor malariaoverdracht bevinden zich binnen de endemische zones voor deze mug, 
buiten Koerdistan, Jemen en het zuiden van Iran/Afghanistan (gearceerd op de kaart). 
De isothermen van januari en juli geven de mogelijke geografische grenzen weer in het 
noordelijk en zuidelijk halfrond voor de jaarlijkse overleving van deze tropische mug. 

 
 

 
 
 
 
Drie viruslijnen worden onderscheiden: een lijn uit West-Afrika, een lijn uit Oost-, Zuid-, en 
Centraal-Afrika en een Aziatische lijn. Ze worden voornamelijk verspreid door de A. aegypti.  
 
Vóór de explosieve epidemie in La Réunion in 2006 werd een CHIKV- infectie als invaliderend 
beschouwd met gewrichts- en spierpijnen die na enkele weken verdwijnen, maar niet als 
levensbedreigend. Een mutatie van een oppervlakte-eiwit wordt echter in verband gebracht met 
de doeltreffende overdracht van CHIKV door A. albopictus in de eilanden van de Indische Oceaan 
en aan het optreden van ernstige klinische complicaties. Zodra deze lijn in Indië en Zuidoost-Azië 
is aangekomen, heeft deze zich naast de lokale Aziatische lijn gevestigd. Deze stam is virulenter, 
veroorzaakt neurologische complicaties en oversterfte (Mavalankar et al., 2008; Robin et al., 
2008). In 2007 werd deze lijn van het CHIKV in Noordoost-Italië geïmporteerd waar ongeveer 250 
personen, in de zomer van 2007, symptomen vertoonden, dit zorgde voor een negatieve weerslag 
op de bloedbevoorrading van het land (Liumbruno et al., 2008). Andere uitbraken verschenen in 
Gabon. 
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De Aziatische lijn begon aan haar uitbreiding in China en in Oceanië (Yap-eiland, Polynesië) en 
ontketende een spectaculaire expansie in Amerika, met tientallen miljoenen getroffen personen 
in de Caraïben. De lijn breidde zich in 2014 verder uit naar Midden- en Zuid-Amerika. De ziekte 
werd eind 2013 het eerst erkend in de Franse Antillen, een overzees gebied van Frankrijk waar 
goed gemonitord wordt. De kosmopolitische verspreiding van deze nieuwe virusstam werd 
voorafgegaan door een grootschalige epidemie in de Filipijnen in 2012 (Tan et al., 2015). De 
uitgestrekte epidemie woedt op dit ogenblik voort met explosieve uitbraakhaarden aan de 
verspreidingsgrenzen van de mug A. aegypti tot in Peru en Paraguay en ook tot in Mexico. Een 
kleine uitbraak van deze lijn verscheen vorig jaar in Florida (11 symptomatische personen). 
 
In Brazilië heeft tijdens de zomer 2014 de lijn van Oost-, Zuid- en Centraal-Afrika ook vaste grond 
gekregen in de staat Bahia langs de Atlantische kust, maar de mutatie die een overdracht via de 
tijgermug bevordert ontbreekt er. Een andere kleine haard van de lijn van Oost-, Zuid- en 
Centraal- Afrika verscheen in 2014 rond Montpellier in Frankrijk (12 symptomatische personen). 
 
Zoals het gelekoortsvirus zal CHIKV een zoönotische cyclus kunnen instellen door middel van de 
apen in de Nieuwe Wereld en zal het virus zich op dit continent via dit reservoir kunnen 
bestendigen. In Azië lijkt het erop dat er zich nooit een dergelijke cyclus heeft ontwikkeld en dat 
CHIKV er in de omgeving van huizen uitsluitend via de mens wordt overgedragen.  
 
Bij reizigers die uit de door CHIKV getroffen gebieden terugkwamen werd in Europese en 
Amerikaanse laboratoria de besmetting bevestigd (Parola et al., 2006; Panning et al., 2008; 
Gibney et al. 2011; zie Fig. 5). Het aantal symptomatische gevallen dat zo werd opgespoord staat 
duidelijk in verhouding tot de uitgebreide epidemieën in de toeristische gebieden zoals La 
Réunion in 2006 en de Caraïben in 2014 (zie Figuur 5).  
 
 
Figuur 5. Fluctuatie van het aantal waarschijnlijke en bevestigde CHIKV-besmettingen bij 

reizigers die naar België terugkeren in relatie met de jaren van verspreiding van het 
virus in de bezochte regio's (Van den Bossche et al., 2015; M. Van Esbroeck, pers. 
comm.). 

          
 
                        * aantal vastgestelde infecties van  januari tot  juni 2015 
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Overdracht door transfusie werd vermoed en heeft aanleiding gegeven om uit voorzorg tijdelijke 
uitstelperiodes te hanteren voor bloeddonatie tijdens de epidemie op de eilanden in het 
zuidwesten van de Indische Oceaan en in het noordoosten van Italië (zie HGR, 2007b). De 
meeste van de andere gebieden waar CHIKV circuleerde waren al uitgesloten wegens de 
uitstelcriteria voor malaria (zie Figuur 4). Recentelijk werd inderdaad de transfusie aangetoond 
van bloedcomponenten besmet met de Aziatische lijn van CHIKV (ANSM, 2014; Busch, 2015). 
In het licht van de beschikbare voorlopige gegevens lijkt dit echter geen vergaande gevolgen te 
hebben voor de ontvangers. 
 
6.3. Strategieën om het reizigersgerelateerde besmettingsrisico te verlagen 
 
De overdracht van WNV- en CHIKV-stammen wordt gekenmerkt door een seizoensgebonden 
fluctuatie en het ontstaan van epidemiehaarden die soms onverwacht optreden. Bijgevolg zijn er 
enkele struikelblokken bij het opstellen van uitsluitingsstrategieën voor reizigers die uit een 
getroffen gebied terugkeren (Lieshout-Krikke et al., 2013; Seed et al., 2014; Petersen & Epstein, 
2015): 

- de afbakening van de getroffen gebieden is complex; 
- de optimale duur7 voor het toepassen van een uitstelperiode voor bloeddonatie blijft 

onzeker; 
- de veiligheidsmaatregelen kunnen worden ingesteld nadat de grootste dreiging van 

een nieuwe epidemie al geweken is. 
 
Wegens deze redenen en ook omdat het voortdurend aanpassen van de strategie aan nieuwe 
uitbraakhaarden zeer omslachtig is, hanteert België een gemeenschappelijk uitsluitingscriterium 
voor bloeddonatie voor elke donor die verklaart recentelijk teruggekeerd te zijn van een overzeese 
reis (HGR, 2007). Het toenemend aantal WNV getroffen gebieden in Europa en ook de kleine 
haarden van dengue en chikungunya bemoeilijken evenzeer het beheer van strategieën om 
besmettingsrisico’s terug te dringen.  
 
In al deze situaties kan PRT bijdragen om het overdrachtsrisico van virusstammen via transfusie 
te verlagen bij gebrek aan een pathogeenspecifieke screening. De gevalideerde PRT-methodes 
kunnen trouwens een beduidende bescherming bieden wanneer de virale ladingen bij de donor 
binnen de haalbaarheidsgrenzen van de methodes liggen. Op dit ogenblik is het echter nog niet 
mogelijk om de meest getransfundeerde bloedcomponent — namelijk, het erytrocytenconcentraat 
— doeltreffend met PRT te behandelen (zie punt 7). Daarom wordt in de getroffen gebieden 
genoomscreening van bloeddonaties steeds meer uitgevoerd om de volledige bloedbevoorrading 
tegen het besmettingsrisico te beschermen (Seed, 2014). In de gebieden met lage prevalentie 
(d.i. met enkel een minimaal aantal neuro-invasieve gevallen) zal er een onderraportering van de 
overdracht van WNV zijn, wegens het gebrek aan een WNV-screening representatief voor de 
bevolking — bv. bij bloeddonoren. Wanneer een dergelijk toezichtsprogramma in het oosten van 
Oostenrijk werd opgezet, hebben Jungbauer et al. (2015) in augustus 2014 een bloeddonor 
ontdekt die door lijn 2 besmet was. Tot op heden zijn er in deze regio ongeveer 67.800 
bloeddonaties getest. 
 
Een NAT-screening werd ook in Engeland en in het noorden van Wales uitgevoerd bij reizigers 
met een "risico" op besmetting met WNV gedurende het seizoen 2012 (NHSBT, 2013). Omdat er 
toen geen enkele bevestigde WNV-positieve donor werd opgespoord, waren de Engelse 
bloeddiensten niet verplicht om 30.000 bloeddonaties uit te stellen volgens de uitsluitingscriteria 
die voor dit virus van kracht waren. Dit aantal donaties stemt overeen met 1,47 % van alle geteste 

                                                
7 bv. in 2012 duurde het seizoen van de Amerikaanse WNV-epizoötie 1 maand langer dan in andere jaren. 
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donaties, d.i. ongeveer het equivalent van het aantal gescreende donaties op hepatitis B via anti-
HBc antistoffen of op malaria via antimalaria antistoffen. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 
28.000 donoren uitgesteld na een terugkeer van een verblijf in risicolanden voor Krim-
Kongokoorts, dengue, viscerale leishmaniasis, WNV en CHIKV (Lieshout-Krikke et al., 2013). Dit 
aantal stemt overeen met 2,7 % van alle donoren. De auteurs raamden het aantal reizigers 
besmet na terugkeer uit nieuwe door WNV (gebieden in Griekenland of Italië) of CHIKV (Thailand) 
getroffen gebieden op zeer laag. Ongeveer 5.500 Nederlandse donoren werden gedurende 4 
weken uitgesloten nadat ze getroffen gebieden in Italië en Griekenland hadden bezocht. 
Aangezien de bestemmingen en de gewoonten van reizigers (toeristen, werkgebonden 
verplaatsingen) voor elk land specifiek zijn, moet er nog een precieze analyse voor België worden 
uitgevoerd. 
 
Bij elk voorstel om de uitsluitingsperioden voor bloeddonatie voor een gegeven pathogeen aan te 
passen, moet er rekening worden gehouden met eventuele uitstelperiodes voor andere 
pathogenen die in de getroffen gebieden aanwezig zijn. De overdracht van CHIKV gebeurt via 
muggen waaronder de belangrijkste soorten wijd verbreid zijn in tropische en subtropische 
landen. Deze landen bevinden zich voornamelijk in de zone waar malaria endemisch is (zie Figuur 
4). Aangezien malaria deel uitmaakt van de infectieziekten die bij elke bloeddonor moet worden 
uitgesloten, worden de kandidaat-donoren die aankomen uit een land waar malaria endemisch is 
voor 6 maanden uitgesloten van donatie (KB van 1 februari 2005; Bijlage, 2., a) Infecties). 
Bovendien zijn er co-infecties van chikungunya-malaria mogelijk (Raut et al., 2015). Na het 
verkorten van een uitsluitingsperiode voor een gegeven pathogeen moet de waakzaamheid 
verhoogd worden voor andere pathogenen die een aangetoond transfusierisico inhouden8. 
Bijvoorbeeld in de VS — endemische zone voor WNV — houdt viscerale babesiose een ernstig 
transfusierisico in (Leiby, 2006; Goss et al., 2012; Gray & Herwaldt, 2015). De epidemieën van 
chikungunya overlappen vaak met de epidemieën van dengue en ongeveer 3 % van de co-
infecties chikungunya-dengue werden vastgesteld in de epidemische zone of onder de reizigers 
die uit deze gebieden terugkwamen (Pialoux et al., 2007; Kalawat et al., 2011). Daarentegen 
werden er 50 % co-infecties waargenomen door Saswat et al. (2015). De omvang van het 
transfusierisico van het denguevirus wordt momenteel onderzocht (Semenza & Menne, 2009; 
Arellanos-Sotos et al., 2015). Aangezien 15 % van de overlijdens die rechtstreeks aan CHIKV 
worden toegeschreven aan een co-infectie gerelateerd kunnen worden (INS, 2015), kunnen de 
personen besmet met deze twee virussen ernstige symptomen vertonen en worden ze dan ook 
van bloeddonatie uitgesloten.  
 
 
 
Het WNV heeft zich over alle continenten verspreid en houdt zich op in de gematigde gebieden. 
In Europa breiden de afgelopen jaren de gevarenzones voor WNV of de getroffen zones zich 
uit. In dit laatste decennium is het CHIKV in een pandemische fase getreden en is het aanwezig 
in alle tropische en subtropische gebieden met uitlopers naar de gematigde gebieden. Het 
aantal reizigers dat met deze virussen besmet is, staat in verhouding met de intensiteit van de 
epidemieën, alsook met de bestemmingen en de reisgewoonten (seizoen, hoogte, 
verblijfsduur, enz.). 
 

 

                                                
8 Het dient opgemerkt te worden dat het transfusierisico voor bepaalde bloedcomponenten soms hoger 
wordt beschouwd, bv. voor bloedplaatjesconcentraten in het geval van de ziekte van Chagas (Cancino-
Faure et al., 2015). 
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De vraag of het al dan niet aangewezen is om een uitstelperiode voor bloeddonatie voor een 
pathogeen te verkorten berust op de capaciteit om een eventueel ander pathogeen te 
reduceren waarvoor er een uitsluitingsperiode verplicht is en die bij de donor door co-infectie 
aanwezig kan zijn. Het eventueel verkorten van de uitsluitingsperiode na PRT moet dus leiden 
tot een verhoogde waakzaamheid voor pathogenen met een aangetoond transfusierisico en 
die door de toegepaste methode niet volledig verwijderd kunnen worden. 
 

 

7. De toepasbaarheid van pathogeenreductiemethoden op bloedplaatjesconcentraten 

In België wordt pathogeenreductie in bloedplaatjesconcentraten toegestaan bij koninklijk besluit 
sinds februari 2005 als alternatief voor de detectie van bacteriële besmetting om de bewaarduur 
van bloedplaatjes te verlengen van 5 naar 7 dagen. Recentelijk heeft de HGR aanbevolen dat 
pathogeengereduceerde bloedplaatjesconcentraten niet langer dan 5 dagen na afname bewaard 
mogen worden (zie HGR, 2011b). Deze beperking van de bewaarduur is sinds november 2009 
door een omzendbrief van kracht (FAGG, 2009). Voorts bepaalt het koninklijk besluit van juni 
2009 dat "Alle bloedplaatjesconcentraten moeten onderworpen worden aan  
een gevalideerde methode van pathogeenreductie."; dit besluit is in werking getreden sinds 1 juli 
2015. In de wetteksten worden dus zowel de bloedplaatjesconcentraten bedoeld die via aferese 
worden bereid (d.i. selectieve afname aan de hand van een celseparator) als die verkregen uit 
buffy coats of lagen met leukocyten en trombocyten (namelijk door fractionering van volledig 
bloed in plasma, bloedplaatjes en erytrocyten) (HGR, 2010). 
 
Aangezien de uitstelperiodes voor bloeddonatie i.v.m. pathogenen een invloed hebben op alle 
bloedcomponenten die bij de mogelijke donor worden afgenomen en aangezien er tot op vandaag 
geen enkele gevalideerde PRT-methode voor erytrocytenconcentraten bestaat (cf. HGR, 2008), 
is het advies niet van toepassing op concentraten die uit volledig bloed worden bereid (zie Tabel 
1). Er worden ook nog andere bloedcomponenten afgenomen bij de bereiding van 
bloedplaatjesconcentraten door multicomponent-aferese. Wegens de stijgende vraag naar 
plasma werd in 2008 en 2009 aferese heel weinig gebruikt om enkel bloedplaatjesconcentraten 
af te nemen; de afname gebeurde veeleer door dubbele aferese van bloedplaatjes en plasma. 
Sinds 2010 keerde deze verdeling zich om met in 2013 meer dan 50 % van de bloedplaatjes door 
aferese afkomstig van trombocytaferese. Voor bloedplaatjes uit dubbele aferese moeten de 
uitsluitingsperioden ingekort worden volgens de laagste reductiewaarde van het afgenomen 
component.  
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Tabel 1. Verdeling van het jaarlijks aantal bereide bloedplaatjesconcentraten in België volgens 
de gebruikte inzameltechnieken (FAGG, 2013; FAGG, 2015; L. Muylle, pers. comm.).  

 
 

 
 
 
Herkomst van de plaatjes 

 
Jaar van afname 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012  

 
2013  

Volledig bloed 40.049 41.100 32.971 32.621 33.437 33.040 

Dubbele aferese       
(bloedplaatjes + plasma∆) 

22.614 25.079 15.314 15.013 13.471 15.558 

Thrombocytaferese   4.522  1.886 12.133 13.710 15.543 17.009 

Totaal van afnames◊ 65.030 68.910 69.328 68.966 69.447 68.800 
∆ Een deel van dit plasma is mogelijk bestemd voor industriële fractionering. 
◊ Bepaalde afereseafnames leiden tot twee bloedplaatjesconcentraten. 
 
 
De fysisch-chemische methoden voor pathogeenreductie in plasma worden niet gebruikt om 
pathogene agentia te inactiveren in bloedplaatjesconcentraten, aangezien deze technologieën 
ook de celcomponenten beschadigen (bijvoorbeeld, de solvent-detergent techniek beschadigt 
doelgericht de lipidenlaag van de celmembranen). De tot op vandaag onderzochte PRT-
processen voor bloedplaatjesconcentraten maken gebruik van lichtstralen om de nucleïnezuren 
van pathogene agentia te beschadigen, al dan niet na toevoeging van een fotoactiveerbaar 
additief (Mohr & Redecker-Klein, 2003; Mohr et al., 2009; Salunkhe et al., 2015). De geschiktheid 
van deze PRT-methodes om pathogenen te reduceren werd geraamd aan de hand van dezelfde 
methodes voor celkweek die werden gebruikt bij het industrieel vervaardigen van bloedproducten 
afgeleid van plasma. 
 
De doeltreffendheid van virusreductie moet worden vastgesteld onder 
laboratoriumomstandigheden op een beperkte schaal die representatief is voor de werking van 
de commerciële eenheid in bloedinstellingen (Friedman & Stromberg, 1993; Friedman et al., 
1995; Farshid et al., 2005; Dichtelmüller et al., 2011). Benaderingen die niet-conforme 
vervaardigingsstappen omvatten (bv. het wassen van bloedplaatjes9) of die bepaalde stappen 
overslaan zijn niet aanvaardbaar. De interferentie van de bestanddelen van het product — zoals 
bv. de bewaarvloeistoffen, de residuele leukocyten, de bloedplaatjes zelf — met de gebruikte 
testen om de infectieuze virustiter te bepalen moet afzonderlijk worden beoordeeld, want deze 
elementen kunnen een negatieve invloed op de indicatorcellen hebben (ICH, 1999). 
 
Voor CHIKV is het ook belangrijk om erop te wijzen dat het virus de capaciteit heeft om zich bij 
voorkeur aan bloedplaatjes te binden (Larke & Wheelock, 1970). Bovendien hebben Chernesky 
& Larke (1977) aangegeven dat wanneer het virus zich kan omringen met grote 
plaatjesaggregaten, dit een doeltreffende inactivatie van het virus door warmte tegenwerkt. Bij de 
validatie van PRT-methodes voor bloedplaatjes moet er met deze eigenschap rekening worden 
gehouden (zie HGR, 2007), aangezien de geschikte infiltratie van de lichtstralen, die nodig is voor 

                                                
9 Bijvoorbeeld Sawyer & Dupuis (2006) of Cazenave et al. (2007). 
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de doeltreffendheid van deze technieken, in bloedplaatjesconcentraten aangetast kan zijn. 
Kortom de infectieuze lading kan hoger blijken in bloedplaatjes dan in plasma. 
 
Talrijke studies hebben aangetoond dat de reductiecapaciteit van PRT-methodes afhangt van de 
bewaarvloeistof die tijdens de bewaarperiode van bloedplaatjes wordt gebruikt; namelijk autoloog 
plasma of een mengsel bestaand uit ongeveer 1/3 plasma en 2/3 bewaarvloeistof voor 
bloedplaatjes (HGR 2010). Uit meerdere studies blijkt immers dat plasma-eiwitten de geschikte 
infiltratie van UV-stralen belemmert (Terpstra et al., 2008; Mohr et al., 2009b; Störmer et al., 2010; 
Yomtovian & Jacobs, 2010). Evenzo zijn de gerapporteerde reductiewaarden voor talrijke 
pathogenen lager in 100 % plasma10 dan in experimenten waarbij dezelfde hoeveelheid energie 
op bloedplaatjes wordt toegepast die in een bewaarvloeistof zijn gesuspendeerd (cf. Irsch & Lin, 
2011; Marschner & Goodrich, 2011; Seltsam & Müller, 2011). Verder worden de reductiewaarden 
gewoonlijk verkregen met een analyse van vier tot zes stalen en worden die in de vorm van 
gemiddelde waarden uitgedrukt (Lin et al., 2005; Goodrich et al., 2006; Mohr et al., 2013). 
Wanneer de standaardafwijking wordt vermeld, bedraagt ze ongeveer 0,5 log10 voor de studies 
met bloedplaatjes in een bewaarvloeistof, terwijl de standaardafwijking voor studies met 
bloedplaatjes in autoloog plasma meer dan 1 log10 kan bedragen (cf. Tsetsarkin et al., 2013). 
 
Voorts ligt de aanvankelijke titer die experimenteel kan worden verkregen om bloedplaatjes in 
een bewaarvloeistof te inoculeren vrijwel 1 log10 lager dan voor bloedplaatjes in autoloog plasma. 
Voor CHIKV echter begrenzen de hoogste infectieuze titers die in aanwezigheid van plasma 
kunnen worden verkregen de fotochemische of fotodynamische technieken: een infectieuze 
lading boven ongeveer 106,5 tot 107 TCID50/mL11 (Sawyer et al., 2007; Tsetsarkin et al., 2013) of 
boven 106 TCID50/mL (Rossini et al., 2011) verhindert om in proefomstandigheden de 
virusreductiewaarden te bereiken. 
 
Kortom de reductiecapaciteit van deze PRT-methodes in bloedplaatjesconcentraten ligt bij 
benadering waarschijnlijk rond de ondergrens van de verkregen reductiewaarde in een 
bewaarvloeistof. 
 
 

 
Aangezien er tot op vandaag geen enkele gevalideerde PRT-methode bestaat voor 
erytrocytenconcentraten, is het advies niet van toepassing op concentraten bereid uit volledig 
bloed. Voor bloedplaatjes uit dubbele aferese moeten de uitsluitingsperioden ingekort worden 
volgens de laagste reductiewaarde van het afgenomen component. 
 
De reductiecapaciteit van de PRT-methodes in bloedplaatjesconcentraten ligt bij benadering 
waarschijnlijk rond de ondergrens van de verkregen reductiewaarde in een bewaarvloeistof. 
 

 
 
  

                                                
10 Dit lijkt juist niet het geval te zijn voor WNV en CHIKV waarvoor de door Irsch & Linn (2011) vermelde 
reductiecapaciteiten ongeveer 1 log10 hoger liggen voor bloedplaatjes in autoloog plasma dan voor 
bloedplaatjes in bewaarvloeistof.  
11 Sawyer et al. (2007) tonen aan dat een titer van 105,7 tot 107,3 TCID50/mL in plasma geïnoculeerd, geleid 
heeft tot het verschijnen van een of twee residuele plaatjes en Tsetsarkin et al. (2013) hebben een residuele 
virale lading waargenomen van minder dan 1,3 log10 in twee van de vier gereproduceerde proeven. 
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8. De capaciteit van PRT-methodes om WNV en CHIKV in bloedplaatjesconcentraten te 
reduceren 
 
De huidige openbare gegevens voor drie commerciële PRT-systemen geven in het algemeen 
reductiewaarden op van 4,5 log10 TCID50/mL of meer12 voor WNV (Ruane et al., 2004; Lin et al., 
2005; Gallian et al., 2006; Mohr et al., 2009b). Uit deze gegevens blijkt nog meer de hoge 
gevoeligheid van het WNV ten opzichte van de blootstelling aan lichtstralen (Mohr et al., 2004). 
De HGR heeft echter geen kennis van onafhankelijke vergelijkende studies naar deze methodes 
in gestandaardiseerde proefomstandigheden. 
 
Gallian et al. (2006) verklaren dat een fotochemische PRT-techniek op bloedplaatjesconcentraten 
even doeltreffend is voor Europese WNV-stammen als voor Amerikaanse stammen (zie punt 6.1). 
De bestudeerde WNV-stam behoort evenwel nog steeds tot lijn 1A met 3,7 % verschil op het vlak 
van virale RNA-sequenties, terwijl lijn 2 ongeveer 4 x verder genetisch verwijderd is. Hoewel de 
HGR niet verwacht dat deze verschillende West-Nijlvirussen een beduidend hogere resistentie 
hebben tegen PRT-methodes, beschikken we vandaag niet over een experimentele validatie voor 
de equivalentie van de reductiewaarden. 
 
De gepubliceerde reductiewaarden voor twee commerciële PRT-systemen voor CHIKV 
schommelen tussen 2 en 3,5 log10 of tussen 5 – 6 log10 TCID50/mL (Sawyer et al., 2007; Sawyer 
et al., 2009; Rossini et al., 2011; Tsetsarkin et al., 2013; Vanlandingham et al., 2013). Deze 
studies hebben de reductiewaarde gekwantificeerd onmiddellijk na de inactivatie. De HGR 
verduidelijkt dat Tan et al. (2013) de reductiecapaciteit van deze twee methodes simultaan 
hebben beoordeeld en over een bewaarperiode tot 5 dagen. Deze auteurs hebben een identieke 
doeltreffendheid qua reductie aangetoond voor deze twee fotochemische technieken waarbij de 
infectieuze virale lading van 104,4 PFU/mL gereduceerd werd tot aan de detectiegrens (d.i. 3,75 
log10 PFU/mL). De HGR benadrukt echter dat de titratie door PFU op een moeilijk te 
standaardiseren telling berust en dat het bepalen van een cytopathisch effect via TCID50 limiting 
dilution methodes betrouwbaarder is. Tsetsarkin et al. (2013) dringen aan op het opnemen van 
heparine in de verdunningen om een verlies aan gevoeligheid van de TCID50-test te vermijden, 
wanneer de anticoagulans van het bloedcomponent in contact komt met divalente kationen in het 
kweekmedium. Vanlandingham et al. (2013) vermelden niet het gebruik van heparine. Wat betreft 
de PRT-methodes waarbij enkel ultravioletstralen gebruikt worden, namelijk zonder 
fotoactiveerbaar additief, zou het verrassend zijn om een hogere fotogevoeligheid bij CHIKV te 
ontdekken, aangezien de nucleocapside sterker verankerd is op de envelopeiwitten dan bij WNV. 
 
De geschiktheid van PRT-methodes om pathogenen in bloedplaatjesconcentraten te reduceren 
wordt in het algemeen beoordeeld aan de hand van dezelfde proeven die gebruikt worden om de 
titer van infectieuze virussen te bepalen bij het industrieel vervaardigen van bloedproducten 
afgeleid van plasma. Hoewel de celkweekmethoden niet verwaarloosbare detectielimieten 
hebben, wordt de veiligheidsmarge van geïnactiveerde plasmaproducten op een significante 
wijze verhoogd door het inbouwen van meerdere virusinactiverende/viruseliminerende stappen. 
Het uitdrukken van reductiefactoren in de vorm van logreductie van de titer betekent dat de 
residuele infectiviteit grotendeels gereduceerd kan worden, maar ze zal nooit tot nul herleid 
worden (ICH, 1999). Bij een reductiewaarde die identiek is aan de infectieuze eenheden in het 
concentraat blijft er bijgevolg een infectieuze eenheid per mL over, namelijk 300 infectieuze 
eenheden per bloedplaatjesconcentraat. Bij een gebrek aan bijkomende inactivatie- of 

                                                
12 De bestralingsmethode met enkel ultravioletstralen (Mohr et al., 2009b) zou volgens Seltsam & Müller 
(2011) minder doeltreffend zijn en een reductiewaarde van ongeveer 3,5 – 4 log10 hebben. 
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eliminatiestappen13 bij de bereiding van bloedplaatjesconcentraten kunnen deze residuele 
infectieuze eenheden door transfusie overgedragen worden. De minimale virale lading die als 
besmettelijk wordt beschouwd bij een transfusie van bloedplaatjes is onbekend en tot op heden 
zijn er nog geen (ernstige) klinische gevolgen beschreven na een overdracht van CHIKV door 
transfusie (zie punt 4). De met WNV besmette bloedplaatjesconcentraten blijven echter 
besmettelijk bij de aanwezigheid van viraal RNA dat niet reageert op individuele NAT-screening 
(zie punt 3; Kelly et al., 2013). De HGR is bijgevolg van oordeel dat om de overdracht via 
transfusie van deze virussen te voorkomen, de gevalideerde PRT-methodes de residuele 
infectieuze ladingen in bloedcomponenten volledig moeten reduceren. 
 
Om het WNV in de viremiefase volledig te verwijderen moeten de PRT-methodes een volledige 
reductie bereiken van minstens 6,5 log10 TCID50/mL van de infectieuze lading en een 
veiligheidsmarge van 3 log10 (zie punt 3 en 5). Voor CHIKV is minstens 10,7 log10 nodig (zie punt 
4 en 5). Gezien de grenzen aan de doeltreffendheid van de PRT-methodes die op 
bloedplaatjesconcentraten gebruikt worden, blijft een uitsluitingsperiode die de acute fase van 
een besmetting met het WNV of CHIKV omspant dus noodzakelijk om de overdracht via 
transfusie te vermijden. 
 
De HGR oordeelt dat een reductiecapaciteit van minstens 3,7 log10 TCID50/mL van de infectieuze 
lading, met inbegrip van de veiligheidsmarge, het mogelijk maakt om WNV en CHIKV na de 
viremiefase te reduceren, dit is vanaf de 12de dag na de besmetting voor WNV-stammen en vanaf 
de 21ste dag voor CHIKV-stammen. Talrijke PRT-methodes die in het kader van 
bloedplaatjesconcentraten worden toegepast, hebben een reductiecapaciteit voor WNV en 
CHIKV die boven deze reductiewaarde ligt. 

Men moet ook het fundamentele verschil indachtig zijn tussen het inactiveren van pathogenen in 
acellulair plasma en het reduceren van pathogenen in een cellulair bloedplaatjespreparaat. De 
pathogenen die niet geïnactiveerd zijn na de behandeling van het plasma voor transfusie kunnen 
zich niet voldoende vermenigvuldigen om een morbiditeit en mortaliteit bij patiënten teweeg te 
brengen. Het plasma wordt immers bevroren, na ontdooiing koud bewaard en in minder dan zes 
uur na ontdooiing gebruikt (HGR, 2010). De situatie is helemaal anders voor 
bloedplaatjesconcentraten die met technieken behandeld zijn die enkel op nucleïnezuren gericht 
zijn: niet alleen hebben enkele niet-geïnactiveerde bacteriën de mogelijkheid om zich gedurende 
meerdere dagen op kamertemperatuur te vermenigvuldigen, maar bepaalde virussen kunnen 
zich ook repliceren via het cellulaire omzettingsmechanisme in bloedplaatjes of andere 
resterende cellen (bv. < 106 residuele leukocyten). 

In een eerder advies van de HGR (2011) werd immers al vermeld dat de doeltreffendheid van 
een fotochemische techniek niet voldoende was om bloedplaatjesconcentraten volledig te 
beveiligen tegen bacteriën die in lage, maar evenwel klinisch significante waarden aanwezig 
waren. Het woekeren van bacteriën na behandeling van bloedplaatjesconcentraten werd ook 
bevestigd door Kwon et al. (2014) en beschreven door Schmidt et al. (2015) voor een andere 
fotochemische techniek. Het is aanneembaar dat de geschikte infiltratie van lichtstralen die nodig 
is voor een volledige verwijdering van pathogenen belemmerd wordt in bloedplaatjesconcentraten 
door de schaduw die door aggregaatvorming en door de bloedplaatjes zelf veroorzaakt wordt. 

                                                
13 Mohr et al. (2004) en Tan et al. (2013) hebben bewijzen aangebracht voor de fotogevoeligheid van WNV 
en CHIKV door eenvoudige blootstelling aan daglicht: 60 - 70 % van degradatie van WNV en 27 % van 
CHIKV, d.i. een belangrijk aandeel van de reductiewaarden die aan de PRT-techniek worden 
toegeschreven. 



 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 24 − 

De HGR heeft geen kennis van studies naar de eventuele resterende virale besmetting na de 
behandeling van bloedplaatjesconcentraten14 met PRT-methodes en waarbij de volledige periode 
van bewaring in acht wordt genomen. De gevolgen van de aanwezigheid van cellulaire 
omzettingsmechanismen in bloedplaatjes en/of in residuele leukocyten zijn waarschijnlijk niet 
volledig waargenomen. 
 
In de context van een beoordeling van een PRT-methode hebben Mather et al. (2003) de 
aanwezigheid ontdekt van WNV in perifere mononucleaire cellen en hebben ze productieve 
infecties aangetoond in monocyten (zie ook Garcia-Tapia et al., 2006; Lanteri et al., 2014). Bai et 
al. (2010) wijzen er voorts op dat WNV zich in neutrofiele cellen repliceert. Monocyten 
vertegenwoordigen 2 % tot 10 % van alle leukocyten in het menselijk lichaam, terwijl neutrofielen 
de meest voorkomende leukocyten (40 % tot 75 %) bij zoogdieren zijn. De bloedcellen die bij de 
besmetting met CHIKV betrokken zijn, zijn nog slecht gedefinieerd, maar Her et al. (2010) 
bewijzen dat monocyten ook hun aandeel kunnen hebben bij de besmetting. Bovendien is CHIKV 
in staat om zich bij voorkeur aan bloedplaatjes te binden (Larke & Wheelock, 1970; Chernesky & 
Larke, 1977). Onlangs hebben Sutherland et al. (2014) en Simon et al. (2015) een princiepsbewijs 
geleverd voor de mogelijkheid van productie van infectieuze virussen in bloedplaatjes bewaard 
volgens de modaliteiten van een bloedbank: bij het kwantificeren van het denguevirus tot op het 
einde van de bewaarperiode — in casu 7 dagen van bewaring — hebben deze auteurs tot vier 
maal meer viraal RNA vastgesteld. 
 
Daarom adviseert de HGR dat er onafhankelijke vergelijkende studies worden uitgevoerd om na 
te gaan in welke mate de infectiviteit van WNV en CHIKV aanhoudt na PRT-behandeling van 
bloedplaatjesconcentraten die tot 7 dagen lang bewaard worden. Voor elke dergelijk gevalideerde 
PRT-methode kan de uitsluitingsperiode tot na de viremiefase verkort worden. 
 
 
 
Om het WNV in de viremiefase te inactiveren moeten de PRT-methodes een volledige 
verwijdering bereiken van minstens 6,5 log10 TCID50/mL van de infectieuze lading en een 
veiligheidsmarge van 3 log10. Voor CHIKV is minstens 10,7 log10 TCID50/mL noodzakelijk. 
 
Met een reductiecapaciteit van minstens 3,7 log10 TCID50/mL van de infectieuze lading, met 
inbegrip van de veiligheidsmarge, moet het mogelijk zijn om WNV en CHIKV na de viremiefase 
te reduceren, dit is vanaf de 12de dag na de besmetting voor WNV-stammen en vanaf de 21ste 
dag voor CHIKV-stammen. 
 
De HGR is van oordeel dat de gevalideerde PRT-methodes de residuele infectieuze ladingen 
volledig moeten reduceren en beveelt aan om via onafhankelijke vergelijkende studies na te 
gaan in welke mate de infectiviteit van WNV- en CHIKV-stammen aanhoudt na PRT-
behandeling van bloedplaatjesconcentraten die tot 7 dagen lang bewaard worden. 
 

 
 

                                                
14 Mohr et al. (2004) hebben de inactivatiegraad van WNV in plasma voor transfusie opgevolgd door 
genoomamplificatie. Viraal RNA liet zich niet volledig verwijderen. De geamplificeerde korte sequentie laat 
echter niet toe om de persistentie van het levende virus af te leiden. Aytay et al. (2004) hebben 
daartegenover een alternatieve genoomamplificatie methode ontwikkeld. Deze amplificatietechnieken 
kunnen echter niet gebruikt worden om de residuele infectiviteit van alle PRT-methodes te meten (cf. 
Sagripanti et al., 2011).  
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CONCLUSIES 

De opportuniteit om uitstelperiodes voor bloeddonatie te verkorten naar aanleiding van 
pathogeenreductie op bloedplaatjesconcentraten tegen WNV- en CHIKV-stammen hangt af van 
een beduidend aantal parameters. De HGR heeft in zijn beoordeling op de volgende zaken gelet: 
de virale lading die PRT-behandelingen kunnen reduceren, de (maximale) viremieduur bij 
donoren, het aandeel asymptomatisch besmette donoren, de minimale infectieuze lading, de 
ernst van de klinische ziekte na transfusie, alsook op de mogelijkheid om een gelijkwaardige 
reductie te verkrijgen voor een andere component die bij dezelfde donor wordt afgenomen of voor 
een ander pathogeen dat bij de donor aanwezig is door co-infectie. 
 
Aangezien er tot op vandaag geen gevalideerde PRT-methode bestaat voor 
erytrocytenconcentraten, is het advies niet van toepassing op concentraten bereid uit volledig 
bloed. Voor bloedplaatjes uit dubbele aferese moeten de uitsluitingsperioden ingekort worden 
volgens de laagste reductiewaarde van het afgenomen component. 
 
De als besmettelijk beschouwde minimale virale lading bij een bloedplaatjestransfusie is 
onbekend, maar kan zich onder de detectiedrempel van individuele genoomamplificatie bevinden. 
Tot op heden zijn er geen klinische gevolgen beschreven na een overdracht van de huidige 
CHIKV-stammen door transfusie. 
 
De HGR is van oordeel dat de gevalideerde PRT-methodes de residuele infectieuze ladingen 
volledig moeten reduceren en beveelt aan om via onafhankelijke vergelijkende studies na te gaan 
in welke mate de infectiviteit van WNV en CHIKV aanhoudt na PRT-behandeling van 
bloedplaatjesconcentraten die tot 7 dagen lang bewaard worden. 
 
Om het WNV te inactiveren in de viremiefase moeten de PRT-methodes een volledige 
verwijdering bereiken van minstens 6,5 log10 TCID50/mL van de infectieuze lading en een 
veiligheidsmarge van 3 log10. Voor CHIKV is minstens 10,7 log10 TCID50/mL noodzakelijk. Met 
een reductiecapaciteit van minstens 3,7 log10 TCID50/mL van de infectieuze lading (met inbegrip 
van de veiligheidsmarge) moet het mogelijk zijn om WNV en CHIKV na de viremiefase te 
reduceren. 
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geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van 
het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Véronique DENEYS en het 
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ARIEN Kevin  virologie ITG Antwerpen 
BENOIT Yves  pediatrische hemato-oncologie UGent 
BRUSSELMANS Koen bloed en bloedderivaten; 

moleculaire biologie en celbiologie 
WIV 

DENEYS Véronique  immuno-hematologie; transfusie Bloedinstelling, UCL 
Mont-Godinne  

DE PAEP Rudi intensieve zorgen UZA 
HÜBNER Roland moleculaire biologie en celbiologie; 

transfusie 
HGR 

LATINNE Dominique hematologische biologie UCL 
LOIX Sébastien anesthesiologie; intensieve zorgen Hôpital Jolimont La 

Louvière 
PEERLINCK Kathelijne  stollings- en bloedvatenziekten KUL 
SELLESLAG Dominik  interne geneeskunde, hematologie AZBrugge 
SZABO Bertrand  transfusie  Clinique Reine Astrid 

Malmédy 
THOMAS Isabelle virologie  WIV 
VAN DER LINDEN Philippe  anesthesiologie CHU Brugmann 
ZACHEE Pierre hematologie ZNA 
 
 

  

De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het 
advies: 
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LAMBERMONT Micheline transfusie Service du Sang, Croix 

Rouge de Belgique; ULB 
 
De vertegenwoordiger van volgende administratie werd gehoord: 
 
MUYLLE Ludo  bloed, weefsels en cellen FAGG; UA; UZA  

  
 

 

 


