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SAMENVATTING G 

Bloedplaatjess zijn nodig voor de bloedstolling. Als iemand een tekort heeft 
aann bloedplaatjes kan dit tot bloedingen leiden. Om een tekort te voorkomen of aan 
tee vullen kan men bloedplaatjes toedienen via een transfusie. Dit gaat in de vorm 
vann concentraten van bloedplaatjes, de zogenaamde plaatjesconcentraten (PCs). 
Dezee worden gemaakt uit meerdere (vier of vijf ) donaties bloed. 

Tekortenn aan bloedplaatjes kunnen ontstaan door massaal bloedverlies, door 
auto-immuunziekten,, door erfelijke afwijkingen of door geneesmiddelen. 

PCss worden veelvuldig gebruikt in de bloedtransfusiepraktijk. Tegenwoordig 
tredenn tekorten bij patiënten niet zelden op door het gebruik van cytostatica 
(chemotherapie).. Deze medicijnen verhinderen de aanmaak van nieuwe cellen en 
duss ook van bloedplaatjes. 

Hett gebruik van PCs kent enkele beperkingen. Zo is een PC maar vijf dagen 
houdbaar.. Dit betekent dat de voorraad erg afhangt van het aantal bloeddonaties van 
dee afgelopen vijf dagen. Verder kunnen er na een transfusie met PC 
transfusiereactiess optreden. Dit komt hoofdzakelijk door de aanwezigheid van 
restjess witte bloedcellen (leukocyten) van de donoren in het PC en in uitzonderlijke 
gevallenn ook door de plaatjes. De toegediende leukocyten en plaatjes zijn 
lichaamsvreemdd voor de patiënt en kunnen worden afgebroken. Dit kan gepaard 
gaann met heftige reacties die gevaarlijk zijn voor de patiënt. Het beste is dus om 
PCss toe te dienen met zo min mogelijk leukocyten. 

Inn dit proefschrift is onderzoek beschreven dat gericht is op leukocyt-
verminderingg in de PCs en op het optimaal bewaren van de PCs. 

Hett verminderen van de leukocytenconcentratie kan door middel van filtratie 
vann de PCs over een leukocytenfilter, maar ook door de bereidingsmethode uit 
bloedd nog verder te optimaliseren. Beide methodes zijn onderzocht en beschreven 
inn dit proefschrift. 

Voorr het optimaal bewaren van de PCs zijn bewaarstudies uitgevoerd. 
Tijdenss deze studies worden PCs bewaard onder gecontroleerde omstandigheden en 
wordenn er monsters genomen op verschillende bewaardagen. In deze monsters 
wordtt de actuele kwaliteit van de plaatjes getest. Per bewaarstudie richt men zich op 
éénn variabele. Men test bijvoorbeeld een nieuw soort bewaarzak en ter controle test 
menn ook de al bekende bewaarzak mee. Hierdoor kan men erachter komen wat de 
invloedd van de nieuwe zak is op de kwaliteit van de plaatjes tijdens bewaren. Naar 
aanleidingg van dit soort studies weet men bijvoorbeeld dat plaatjes het best 
langzaam-schuddendd bij een temperatuur van 22 °C bewaard kunnen worden in een 
bewaarzakk die gasdoorlaatbaar is. 

Hoofdstukk 1 is een algemene inleiding waarin het ontstaan en de functie van 
bloedplaatjess wordt beschreven. Daarbij wordt ingegaan op verschillende aspecten 
rondomm het gebruik van PCs in de transfusiepraktijk en op het belang van leukocyt 
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verwijdering.. Ook worden de gangbare bereidingsmethoden van PCs uit menselijk 
bloedd behandeld. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt een methode beschreven waarmee PCs bereid kunnen 
wordenn die voldoen aan de eis van leukocyt-arme (gedepleteerde) PCs. Dit betekent 
datt transfusiereacties, veroorzaakt door de aanwezigheid van leukocyten, zo goed 
alss uitgesloten zijn. 

Menn bereidt PCs uit bloed dat gecentrifugeerd wordt in de zak waarin het is 
afgenomen.. Door centrifugatie ontstaan er in het bloed verschillende cellagen met 
daarbovenn een laag van bloedplasma. De onderste cel laag bestaat uit rode cellen, 
daarbovenn ligt een laag van witte cellen en bloedplaatjes, die de buffy-coat (BC) 
wordtt genoemd. Boven de BC bevindt zich het bloedplasma. Door de afnamezak af 
tee persen, kunnen boven uit de zak de verschillende lagen één voor één worden 
overgebrachtt naar satellietzakken. Bij de bereiding van PCs wordt na verwijdering 
vann het overgrote deel aan plasma de plasmarest en de BC overgeperst in een apart 
zakje.. De meeste rode cellen (95 %) blijven achter in de afnamezak. In het BC-
zakjee zitten leukocyten, plaatjes, bloedplasma en een restje rode cellen. Uit deze BC 
kann dan een PC worden gemaakt door dit BC-zakje nogmaals zacht af te draaien. 
Dee plaatjes blijven grotendeels in het overgebleven plasma zweven, terwijl de rode 
cellenn naar de bodem zakken. 

Inn ons onderzoek is de invloed van de samenstelling van de BC op de 
uiteindelijkee PC-kwaliteit getest. Hiervoor zijn van belang: de verhouding rode 
cellenn ten opzichte van het totale volume, de hematocriet (Ht), de 
centrifugesnelheid,, het volume van de BC en de vorm van het BC-zakje. Om een 
optimalee scheiding te krijgen, is in deze studie een nieuw type cilindervormig BC-
zakjee getest, dat hiervoor speciaal werd ontwikkeld. Het huidige zakje is breed en 
kort,, de cilindervormige is lang en smal. 

Doorr gebruikmaking van het cilindervormige zakje, en door optimalisatie 
vann het volume, de centrifugesnelheid en de Ht van de BC, werd een tienvoudige 
verminderingg van het leukocytenaantal in de PCs gevonden ten opzichte van de 
meestt optimale methode die momenteel in gebruik is. 

Inn Hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling van een plaatjesfïlter beschreven 
waarmeee leukocyten uit PCs worden verwijderd. Omdat het gebruikte 
filtermateriaall  (non-woven PET) niet plaatjesvriendelijk is, en daardoor 
plaatjesactivatiee veroorzaakt (klontering en verstopping), is dit materiaal in beginsel 
niett geschikt voor plaatjesfiltraties. Toch werd er gekozen voor dit materiaal, omdat 
hett bij filtratie van rode celeenheden zeer geschikt gebleken was voor een goede 
Ieukocytverwijdering.. Om het nu geschikt te maken voor PCs moest het oppervlak 
vann het filter plaatjesvriendelijk worden gemaakt. Het materiaal werd daartoe 
behandeldd met een Radio-Frequent-Gloei-Ontladings (RFGD) proces in 
kooldioxidedampp en waterdamp. Hierdoor vormen zich chemische groepen op het 
oppervlakk van het filter, die het afdekken tegen direct contact met de plaatjes. 
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Daarnaa werd getest of het filtermateriaal plaatjesvriendelijk was geworden door het 
tee gebruiken bij filtratie van PCs. 

Naa de RFGD-processen in zowel waterdamp als in kooldioxide bleek het 
filteroppervlakk meer plaatjesvriendelijk te functioneren. De doorstroom van PC en 
dee plaatjesopbrengst na filtratie waren significant hoger vergeleken met 
onbehandeldd materiaal. De waterdamp-RFGD-behandeling gaf de beste resultaten. 

Omdatt in het voorgaande hoofdstuk de waterdamp-RFGD-behandeling als 
bestee uit de bus kwam, werd hier verder mee getest. In Hoofdstuk 4 wordt de 
robuustheidd van waterdamp-RFGD non-woven PET getest met 5 verschillend 
bereidee PCs. Al deze methodes zijn momenteel in gebruik in de verschillende 
bloedbanken.. De leukocytverwijdering bleek voor alle vijf soorten PC gelijk te zijn. 
Dee plaatjesopbrengst was echter het hoogst in vers bereide gepoolde BC-bereide 
PCss (verse BC-PCs). Ook werd de stabiliteit van de RFGD-behandeling getest door 
naa bewaren (gedurende 26 weken) van het behandelde filtermateriaal te filtreren 
mett verse BC-PCs. Filters werden zowel bij kamertemperatuur als bij 37 °C 
bewaard.. Dit laatste was om versnelde veroudering te bewerkstelligen. Voor 
bewarenn werd een deel van de filters gespoeld met zoutzuur (10 mM) gevolgd door 
spoelenn met water en een deel werd gesteriliseerd met gamma-straling. Dit was om 
dee stabiliteit van de coating te testen. 

Naa 26 weken bewaren bleken de filtratie-eigenschappen van het bewaarde 
RFGD-behandeldee filtermateriaal niet veranderd te zijn ten opzichte van vers 
behandeldee RFGD-filters. Ook gamma-straling en spoelen met zoutzuur hadden 
geenn invloed op de kwaliteit (na bewaren). 

Inn Hoofdstuk 5 worden filtratie-experimenten beschreven met non-woven 
PETT filtermateriaal dat gecoat is met blok-co-polymeren. Polymeren kunnen 
voorgesteldd worden als kettingen bestaande uit schakels van dezelfde moleculen. 
Alss je verschillende van deze kettingen (blokken) aan elkaar rijgt ontstaat er een 
blok-co-polymeer.. Na onderdompeling van het non-woven PET materiaal in deze 
oplossingenn werd het materiaal gedroogd en getest op stabiliteit. Eerst werd er 
getestt op stabiliteit van de coating en de bevochtigbaarheid (opnemend vermogen 
voorr water) van het filtermateriaal. Indien dit allemaal goed was werden de non-
wovenn PET filters gesteriliseerd (gamma-bestraling) en gebruikt voor filtraties met 
verss gepoolde BC-PCs in een miniatuur filtratie opstelling. Op deze manier konden 
eenn hoop filters getest worden met relatief weinig PC. 

Dee gecoate filters werden in een filtratieopstelling getest met PC. Het bleek 
datt de filters verstopt raakten. Dit kwam onder meer doordat bij gamma-sterilisatie 
dee coating grotendeels verdwenen was. Daarom werd zonder gamma-sterilisatie 
doorgetestt met blok-co-polymeren, die volgens de literatuur onder statische 
conditiess (geen stroming) plaatjesvriendelijk waren. In deze opstelling (waarin met 
stromendd PC werd gewerkt) bleek dit echter niet op te gaan. De filters raakten toch 
verstopt.. Mogelijk werd door de stroming een activatieproces in werking gezet, 
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waardoorr de plaatjes samenklonterden. Uiteindelijk werd één blok-co-polymeer 
gevondenn dat een verbeterde doorstroom gaf voor PC bij het filter ten opzichte van 
onbehandeldd filter materiaal. Deze coating behoort tot de groep van de 
polysiloxanen. . 

Inn Hoofdstuk 6 wordt een studie beschreven, waarin het bewaren van 
plaatjess in een nieuwe bewaarcontainer (UPX80) is getest. Tijdens bewaren hebben 
plaatjess zuurstof nodig en moeten zij kooldioxide kwijt kunnen, anders verzuren 
zij.. In dit onderzoek werd de UPX80-zak getest met een gasdoorlaatbaarheid die 
hogerr is dan de gasdoorlaatbaarheid van een reeds veel gebruikte container met 
verhoogdee gasdoorlaatbaarheid, de PO container. In deze studie werden PCs 
bewaardd in beide soorten containers. In beide containertypen werden de PCs 
bewaardd in zowel plasma, als in een synthetisch medium. Er werden monsters 
genomenn van de PCs op de dag van bereiding (dag 0) en tijdens het bewaren onder 
gestandaardiseerdee condities (dag 1, 3, 6 en 8). Deze monsters werden getest op de 
hoeveelheidd opgeloste zuurstof en kooldioxide, en op diverse andere parameters 
diee iets zeggen over de piaatjeskwaliteit. Het bleek dat UPX80-containers 
inderdaadd een verhoogde gasdoorlaatbaarheid lieten zien, maar dat dit geen effect 
hadd op de plaatjeskwaliteit. De kwaliteit van de plaatjes was in PO-zakken net zo 
goedd als in UPX8O-zakken. 

Hoofdstukk 7 beschrijft een nieuwe parameter voor de plaatjeskwaliteit: 
oplosbaarr P-selectine, dat wordt gemeten met een speciaal daarvoor ontwikkelde 
test.. Oplosbaar P-selectine wordt tijdens het bewaren van PCs afgescheiden door de 
plaatjess in het medium. Door correlatieberekeningen werd de concentratie van P-
selectinee tijdens het bewaren van PCs vergeleken met uitslagen van andere plaatjes-
activatieparameters. . 

Err bleek een zeer goede correlatie gevonden te worden met alle geteste 
plaatjeskwaliteitsparameters.plaatjeskwaliteitsparameters. Daarbij werden verschillen in activatie gemeten die 
mett andere tests niet aangetoond konden worden, bijvoorbeeld de toename in 
activatiee direct na afname van het Woed. Deze verschillen kunnen belangrijk zijn bij 
hett optimaliseren van de bewaaromstandigheden van PCs. Het voordeel van deze 
methodee is dat in het bewaarmedium kan worden gemeten. Dit biedt tevens de 
mogelijkheidd om het ingevroren te bewaren tot aan analyse. De meeste andere 
kwaliteitsparameterss moeten direct na het nemen van een monster gemeten worden 
inn het PC. Dit is on voordeliger, omdat men dan niet één test kan inzetten met alle 
monsterss van alle dagen waarop bemonsterd is. Daarnaast zijn deze testen ook 
minderr gevoelig: kleine verschillen in activatie kunnen er minder goed of helemaal 
niett mee worden aangetoond. 

Hoofdstukk 8 beschrijft de toename van glycocalicine (GC) in het medium 
vann PCs, Dit molecuul wordt van de membraan van de plaatjes afgesplitst door 
onderr meer proteases (knip enzymen) die in plasma voorkomen. Dit is een proces 
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datt continue plaatsvindt en dus zal de hoeveelheid GC in het bewaarmedium 
toenemenn in de tijd. Ook tijdens lang bewaren (dag 6 en 8) bleek er nog steeds een 
significantee stijging van de concentratie GC te zijn, waardoor deze test voor PC 
bewaarstudiess interessant is. Bewaarstudies worden uitgevoerd om minieme 
kwaliteitsverschillenn te kunnen vaststellen. Deze komen extra tot uiting tijdens lang 
bewaren. . 

Dee concentraties van GC correleerden zeer goed met reeds bestaande 
plaatjes-activatieparameters.. Voor het aantonen van plaatjesactivatie veroorzaakt 
doorr verminderde gasdoorlaatbaarheid, waardoor de PCs verzuurden, bleek GC ook 
zeerr geschikt te zijn. Activatie veroorzaakt door kou (4 °C) gaf echter geen 
verhoogdee GC concentratie. 

142 2 


