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Uitbreiding productassortiment Sanquin
• Uitbreiding van productassortiment per januari 2013
• Virus en prion beveiligd gepooled bevroren plasma: Omniplasma
• Positief addies van Medische Advies Raad Sanquin

Wat is Omniplasma?
• Lijkt op vers bevroren plasma (FFP), want:
- zelfde indicaties
- AB0-afhankelijk
- is ook bevroren
- handelingen gelijk aan FFP
• Maar:
- gepooled plasma product (380 / 760 kg, ca. 600 / 1200 donaties)
- geneesmiddel
- virus en prion reducerende processtappen

Productieproces Omniplasma
Poolen en snel dooien van single donor FFP
Volledige celverwijdering door filtratie
S/D behandeling en verwijderen van S/D reagentia
Prion verwijderings stap
Steriel filtreren (0,45 µm en 0,2 µm)
Aseptisch afvullen (200 ml) & snel invriezen (-60°C)
Kwaliteitscontrole en interne batch vrijgifte
Externe batch vrijgifte door autoriteiten

Omniplasma®

Grondstof:
- aferese plasma
- NL donors
- onbetaald
- vrijwillig
- man en vrouw

Productieproces Omniplasma:
Verwijdering van cellen en celfragmenten

MB= methyleen blauw behandeld plasma
Barz D. Detection of antigen structures in blood cells in differently prepared plasma presentations.
Anaesthesiol Reanim 1994; 19:155–158. (German)

Productieproces Omniplasma
Verwijderen van pathogenen: SD behandeling
• S= solvens: Tri-n-butyl-phosphate (TNBP)
• D= detergens: Octoxynol-9; Triton X-100™
• SD geschikt voor inactivatie van lipide-omhulde virussen zoals
- HIV
- HCV
- HBV
- WNV
- CMV
• Bij Octaplas geen melding van transmissie van lipide-omhulde virussen
Een Log-reductie van ≥ 4 log10 wordt beschouwd
als een effectieve stap (99,99% reductie).

Uitvoering validatiestudie
•
•
•
•
•
•

Downscaling van proces (laboratorium setting)
Spiking van startmateriaal met hoge titer virus
Meten van virustiter voorafgaande aan de processtap
Uitvoering processtap
Meten van virustiter na uitvoer van de processtap
Berekenen van “reductie-factor”
virustiter voor processtap

Reductiefactor = Log10
virustiter na processtap

HIV: model voor HIV 1/2

Verwijderen van SD-chemicaliën
• Tijdens het zuiveringsproces worden de SD-chemicaliën verwijderd
• Olie-extractie (fase-scheiding mbv wonderolie) gevolgd door C-18 kolom
(vaste fase extractie)
• In eindproduct: TNBP ≤ 2 μg/ml
Triton X-100™ ≤ 5 μg/ml
• Bijkomstigheid van de procedure is dat deze bijdraagt aan verwijdering van
enveloped en non-enveloped virussen

Omniplasma en virusveiligheid
•
•
•
•

Donorselectie en donorscreening
Additionele NAT-screening voor HAV en parvovirus B19 op pools
SD-behandeling; effectief voor lipide omhulde virussen
Verwijdering SD-chemicaliën met als bijkomstigheid verwijdering van
virussen
• Immuunneutralisatie; aanwezigheid van neutraliserende antistoffen
- hepatitis A
- parvovirus B19
- hepatitis E?
NB: effectiviteit van immuunneutralisatie is afhankelijk van viral load
en hoeveelheid antistoffen

Verwijderingsstappen: prionen
• In vergelijking tot productieproces Octaplas wordt bij Octaplas LG en
Omniplasma een prion-reductiestap toegepast
• Prionreductie: affiniteitschromatografie met prion-specifiek ligand (ProMetic
Biosciences, Cambridge, UK)

• Testen zijn uitgevoerd conform:
Vigerende CHMP position statement on Creutzfeldt-Jakob disease and
plasma-derived and urine-derived medicinal products.

T-E Svae et al. Prion safety of transfusion plasma and plasma-derivatives typically used for prophylactic treatment.
Transfus Apher Sci. 2008 Aug;39(1):59-67.
A. Neisser-Svae et al. Prion removal effect of a specific affinity ligand introduced into the manufacturing process of the
pharmaceutical quality solvent/detergent (S/D)-treated plasma OctaplasLG. Vox Sang. 2009 Oct;97(3):226-33.

Productieproces Omniplasma - verwijderen van
pathogenen
Prion protein
(PrPSc; vCJD)

The highly infectious
units have a
molecular diameter of
17-27 nm
Affiniteitschromatografie

Enveloped (HIV; top) Bacteria
and non-enveloped (E. coli; top,
(HAV; bottom)
S. aureus; bottom)
viruses

Most viruses have a
capsid diameter of
18-120 nm.
SD-behandeling +
immuunneutralisatie

Almost all bacteria
range
from 0.5 to 5 μm in
size.

Parasites
(Trypanozoma cruzi; top,
P. falciparum; bottom)

The parasite lifecycle stage found in
blood vary from 1.0
to 20 μm in size.

steriel filtratie (0.2 μm)

Omniplasma klinische aspecten
Biochemische aspecten
• Omniplasma is een gepooled product, hierdoor geen grote variaties in
samenstelling in tegenstelling tot versbevroren plasma
• Voor specifieke eiwitten (proteine S en alfa-2antiplasmine) lagere waarden
• Controles op productie-batches van diverse biochemische parameters tbv
vrijgifte

Omniplasma: Proteine S en alfa2-antiplasmine
•
•
•
•

Proteine S verlaagd tov FFP
α2-antiplasmine verlaagd tov FFP
Vermelding SPC (Summary Product Characteristics), zie www.cbg-meb.nl
Geen variatie per eenheid door poolen

QC parameters voor vrijgifte
Parameters

FFP
(plasma ref SQ)

Ph.Eur. 6.3
01/2009:1646*

FPS
Octaplas(LG)**

OctaplasLG
Mean (n=6)
± Std.dev.

Totaal eiwit [mg/mL]

≥ 50

≥ 45

45 - 70

58 ± 1

Fibrinogeen [mg/mL]

(2.0 - 4.0)

n.s.

1.5 - 4.5

2.6 ± 0.1

FV [IU/mL]

≥ 0.7

≥ 0.5

≥ 0.5

0.8 ± 0.1

FVIII [IU/mL]

≥ 0.7

≥ 0.5

≥ 0.5

0.8 ± 0.1

FXI [IU/mL]

≥ 0.7

≥ 0.5

≥ 0.5

0.9 ± 0.1

aPTT [sec]

(lab.afh. ≤ 35)

n.s.

23 - 40

30 ± 1

≥ 150

≥ 150

362 ± 52

NaPTT [sec]
Proteine C [IU/mL]

(≥ 0.7)

≥ 0.7

≥ 0.7

0.95 ± 0.08

Proteine S [IU/mL]

(≥ 0.6)

n.s.

≥ 0.3

0.61 ± 0.04

Plasmine inhibitor
[IU/mL]

0.72-1.32***

≥ 0.2

≥ 0.2

0.56 ± 0.06

Voor meer parameters zie SPC
* Europese farmacopee: beschrijft standaard eisen voor farmaceutische producten
** Finished product specification
*** Ref op basis van 100 gezonde bloeddonors (bron SPC Octaplas LG)

Stollingsfactoren Octaplas LG
Immediately
after thawing

6 h After
thawing

24 h After
thawing

6 days After
thawing

Fibrinogen
mg/dL

280 (273–284) 281 (275–287) 279 (271–287) 287 (275–299)

FII%

91 (89–94)

94 (92–97)

94 (92–97)

89 (87–92)

FV%

95 (91–99)

96 (93–99)

94 (93–97)

80 (76–85)

FVII%

93 (92–95)

94 (90–95)

88 (86–90)

74 (71–76)

FVIII%

72 (68–78)

68 (63–74)

65 (63–69)

53 (48–56)

FIX%

87 (83–92)

87 (84–89)

89 (86–93)

86 (83–90)

FXI%

100 (96–102)

100 (97–103)

99 (96–102)

87 (85–90)

fPS%

87 (84–91)

88 (87–92)

85 (83–87)

83 (81–84)

PC%

92 (89–94)

92 (90–94)

92 (88–96)

92 (91–94)

PI%

57 (56–58)

58 (57–60)

56 (55–57)

56 (54–59)

Keller et al. Transfus Apher Sci 2012; 46: 129

Factor VII

Factor VIII

Vergelijkende studies SD plasma/ FFP

Hellstern P, Thromb Res 2002; 107:S3-S8

Octaplas: fibrinolyse (lager alfa-2-antiplasmine)

Transfusion 1999; 39: 1227

Anesth Analg 2002; 94: 1127

Octaplas: fibrinolyse
Transfusion
2012, epub

Octaplas: TTP & aHUS

Vox Sanguinis 2007; 92: 206

Gebruik Octaplas bij acute TTP

n = 50
12: cryosupernatant
21: octaplas
17: combinatie (start cryo-> octaplas)

Vox Sanguinis 2007; 93: 154

Octaplas, TTP en risico op trombose

n = 68 opeenvolgende casus met TTP
(M; 25; F: 43)
7 patiënten met VTE (allen F), waarvan 6
behandeld met Octaplas

Discussie:
- niet bekend verhouding FFP/ Octaplas
gebruik
- andere risicofactoren voor VTE
(zwangerschap, OAC, obesitas, FVLeiden)
Brit. Journal of Haematology 2003; 121: 778–785

Omniplasma - veiligheid

• TRALI (transfusion related acute lung injury)
• Allergische reacties
• Transmissie infecties (reeds besproken)

Octaplas: TRALI
• Omniplasma is een gepooled product
bestaande uit plasma van mannen en
vrouwen
• Geen rapportage van TRALI (6,5
miljoen eenheden in 2 miljoen patienten:
geen TRALI, Hellstern et al)
- door poolen verdunnen van antistoffen
die bijwerkingen kunnen veroorzaken;
- mogelijke neutralisatie van
leukocytenantistoffen;
- afwezigheid celfragmenten door
productieproces
Hellstern, et al Transf Apher Sci. 2008; 39: 69
Sachs U.J. et al. Transfusion 2005; 45: 1628

Octaplas: allergische reacties
• Reductie in ernst en aantal (minus 80-90%) allergische reacties
• Verdunningseffect (verdunnen van allergenen)
Eenheden x1000

FFP:
5,96/10.000
S/D-plasma:
0,38/10.000
Factor 15,6

Octapharma annual report 2011;
Hämovigilanz Jahresbericht 2006 http://www.goeg.at/de/BerichtDetail/Haemovigilanz-Jahresbericht-2006.html

Omniplasma: praktische aspecten
• Verpakking:
Omdoos met 10 stuks Omniplasma
• Vermelding AB0 bloedgroep, geen RhD
• Steriele, geplastificeerde polyvinyl chloride bloedzakken omwikkeld met een
polyamide/polyethyleen film
• Een zak bevat 200 ml Omniplasma
• Label: afwijkend tav barcodes

Omniplasma: praktische aspecten
• Bewaarconditie:
≤ -18 ºC
Na ontdooien: max. 8 uur bij 4 ºC, max. 4 uur bij 20-25 ºC
• Houdbaarheid:
4 jaar (na productie)
• Ontdooien (beschreven in SPC):
- waterbad: 30 – 37°C in buitenzak, niet langer dan 30 minuten
- droogopwarmsystemen zoals SAHARA-III, conform instructie fabrikant
- andere gevalideerde methodes

Omniplasma: logistieke aspecten
• Bestellen: reguliere kanaal, dus bloedbank
• Levering incl. pakbon door bloedbank
• Ontvangst in kliniek: klinisch chemisch lab
• Maar…., geneesmiddel, hierdoor formeel rol ziekenhuisapotheker
(eindverantwoordelijke)
• In samenspraak met NVZA en IGZ wordt gekeken naar oplossing om
huidige infrastructuur via kc-lab te kunnen behouden
• Facturatie: divisie Plasmaproducten stuurt factuur incl. 6% BTW
• Prijs: Euro 1550 / 10 stuks; Euro 155 zak a 200 ml

Omniplasma: hemovigilantie vs farmacovigilantie?
• Hemovigilantie versus farmacovigilantie?
• Geneesmiddel -> farmacovigilantie -> Lareb/ producent
-> Omniplasma: Octapharma (binnen 24 uur rapport, gaat in Europese
registry)
• Kort houdbaar bloedproduct -> hemovigilantie -> TRIP/ producent
-> FFP: Sanquin

• Voorkeur gaat uit naar hemovigilantie
• Bekende route voor gebruiker
• Bekende route binnen de bloedbank
• Echter: andere route dan Octapharma gewend is, andere route voor IGZ,
samenwerking BB en Divisie P essentieel

• Overleg TRIP/ Sanquin BB en DivisieP/ IGZ/ Octapharma

