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Αντικείµενα Παρουσίασης 

•  INTERCEPT 

•  Εφαρµογές Αδρανοποίησης (PI) στην υπολειπόµενη ασφάλεια και 
νέα θέµατα ασφάλειας 
•  Προστασία έναντι Βακτηρίων 
•  Προστασία έναντι Αναδυόµενων Παθογόνων 

•  Δεδοµένα από την καθηµερινή χρήση  

•  Ενηµέρωση σχετικά µε τα RBC 

•  Συµπεράσµατα 

Confidential 
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Αναδυόµενα  Παθογόνα: Αποτελεί ο έλεγχος µια 
βιώσιµη λύση; 

Χρόνος ανάπτυξης, κόστος, συνεχής ανάδυση νέων παθογόνων 
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Cost 

RBC price data adapted from B Custer & JS Hoch, Transfusion Medicine Reviews, 23, No 1 (January), 2009: pp 1-12 

Bacterial Detection 
AABB Rule 5.1.5.1 
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Σύστηµα Αίµατος INTERCEPT 
Σύστηµα Μείωσης Παθογόνων 

 
1INTERCEPT Blood System for Platelets [Package Insert]. Concord, CA: Cerus Corporation; 2016.  
2INTERCEPT Blood System for Plasma [Package Insert]. Concord, CA: Cerus Corporation; 2015.  

Όταν τα παθογόνα δεν έχουν 
πλέον την ικανότητα να 
αντιγραφούν, θεωρούνται 
“αδρανοποιηµένα”  
και δεν µπορούν να µολύνουν 
ασθενείς.  
 

Παράγωγα πλάσµατος ή αίµατος 
δότη ενδέχεται να περιέχουν 
µολυσµατικούς παράγοντες όπως 
βακτήρια, ιούς, πρωτόζωα και/ή 
λευκά αιµοσφαίρια. 

Παράγωγο που έχει υποστεί 
µείωση παθογόνων στη 
συνέχεια µπορεί να 
µεταγγιστεί σε ασθενή. 

Παράγωγα Πλάσµατος ή 
Αίµατος δότη επιµολυσµένα 

µε παθογόνα 

Παράγωγα Πλάσµατος ή 
Αίµατος επεξεργασµένα µε 

INTERCEPT 

Ασθενής 

Στο εσωτερικό του παθογόνου,  
το INTERCEPT «κλειδώνει »το DNA ή RNA για 

την αποφυγή της αντιγραφής. 

Δότης 

MKT-EN 00156 v4 
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Συστήµατα INTERCEPT για όλα τα 
παράγωγα αίµατος 

για	  Αιμοπετάλια	  

για Πλάσµα 

  για Ερυθρά1 

1The	  INTERCEPT	  System	  for	  RBC	  is	  not	  approved	  for	  use	  
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Περισσότερα από10 Χρόνια Καθηµερινής Χρήσης 
Παγκοσµίως 

>150 Κέντρα Αίµατος σε 25 Χώρες µε kits που χρησιµοποιήθηκαν για την 

παραγωγή ~ 4,000,000 INTERCEPT µονάδων αιµοπεταλίων και 

πλάσµατος 

Last update:  November 2016 

Centers	  in	  Rou7ne	  Use	  

Regulatory	  Ac7vity	  Ini7ated	  /	  
Applica7on	  Pending	  Review	  

Commercially	  Available	  

MKT-EN 00156 v6.0 
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2002 2003 2007 2009 

CE Mark France 
(afssaps/ANSM) 

Germany* 
(PEI) 

Switzerland 
(swissmedic) 

2006 2010 2011 

CE Mark France 
(afssaps/ANSM) 

Germany* 

(PEI) 
Switzerland 
(swissmedic) 

INTERCEPT 
Platelets 

INTERCEPT 
Plasma 

2014 

Mexico 
(COFEPRIS) 

2014 

Mexico 
(COFEPRIS) 

Singapore 
(HSA) 

* For first center approval 

US 
(FDA) 

US 
(FDA) 

Εγκρίσεις Χρήσεως 
Έως το Νοέµβριο 2016 

2015 

2015 

Brazil 
(ANVISA) 

Brazil 
(ANVISA) 

Approvals shown do not represent a comprehensive list 

2016 

Canada 
(Health Canada) 

MKT-EN 00156 v6.0 



BE	  SURE.	  

Εγκρίσεις από Κανονιστικές Αρχές στην 
Ευρώπη, CE Mark 

"   Χρήση των αιµοπεταλίων και του πλάσµατος INTERCEPT για όλες τις 
κατηγορίες ασθενών χωρίς εξαιρέσεις 

"   Αντικατάσταση της γ-ακτινοβόλησης για την πρόληψη της TA-GvHD   

"   Αντικατάσταση του ελέγχου CMV 

"   Επέκταση του χρόνου ζωής των αιµοπεταλίων σε 7 µέρες όπου αυτό 

επιτρέπεται 

"   Καλύπτει την απαίτηση του AABB 5.1.5.1, ως εναλλακτική του BD 

"   Εγκρίσεις Αδρανοποίησης Παθογόνων  
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Προγράµµατα Αιµοεπαγρύπνησης:  
Αποδεδειγµένη Ασφάλεια στην Καθηµερινή Χρήση 

# INTERCEPT Platelet 
Transfusions 
 
# Patients Receiving 
INTERCEPT Platelets 

French National 
Hemovigilance1 

Swiss National 
Hemovigilance2 

Multicenter  
Cerus HV3 

>400,000 Αιµοπετάλια 
INTERCEPT Αξιολογήθηκαν 
στην Καθηµερινή Χρήση 

19,175 

INTERCEPT ATR Rate  ~0.3%4 ~0.3%2 ~0.6% 

~36,000  ~28,000 4,067 

Conventional ATR Rate  ~0.3%4 ~0.4%2 NA 

214,2931  167,2002 

1.  2006-2008 Transfusion Data: Cazenave, J. P., Isola, A., Kientz, D. (2013). Pathogen Inactivation of Platelets.  Platelet Transfusion Therapy (pp. 159). Bethesda, MD: AABB Press.  
2009-2015 Transfusion Data: French National Agency for Medicine and Health Product Safety/ANSM, Hemovigilance Activity Reports  

2.  SwissMedic Haemovigilance Annual Report 2015.  
3.  Knutson F et al. Vox Sanguinis 2015.  
4.  French National Agency for Medicine and Health Product Safety/ANSM, Hemovigilance Activity Reports, 2009-2011. 

MKT-EN 00285, v1.0 



ΒΑΚΤΗΡΙΑ 
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Δηµοσιευµένες Μελέτες σχετικά µε τον Κίνδυνο 
επιµόλυνσης Αιµοπεταλίων το Αναδεικνύουν ως Διεθνές 

Πρόβληµα 

11 

1 Dumont LJ et al. Transfusion 2010; 50:589; 2Pearce S et al. Transfus Med 2011; 21:25; 3Murphy WG et al. Vox 
Sang 2008; 95:13; 4Walther-Wenke G et al. Vox Sang. 2011: 100:359  5Jacobs MR et al. Transfusion 2011;51:2573 
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Σήψη σχετιζόµενη µε µετάγγιση δηλώνεται 
ελλιπώς στα νοσοκοµεία 
Λόγω των παθητικών έναντι των ενεργητικών µεθόδων επαγρύπνησης 

§  Σε συµφωνία µε προηγούµενες µελέτες,1–4 οι Hong κ.α. πρόσφατα κατέδειξαν µολυσµένα µε βακτήρια 
αιµοπετάλια συνεχίζουν να µεταγγίζονται.5 

§  Η σχετιζόµενη µε µετάγγιση σήψη δηλώνεται ελλιπώς λόγω παθητικών έναντι ενεργητικών µεθόδων 
επαγρύπνησης. Ο κίνδυνος για τον ασθενή είναι 10 έως 40 φορές υψηλότερος συγκρίνοντας την 
ενεργητική σε σχέση µε την παθητική επαγρύπνηση. 5 

§  Το τρέχον σύστηµα στις ΗΠΑ δεν αναγνωρίζει αποτελεσµατικά τη σήψη.5 
 

1Dumont, LJ et al. Transfusion. 2010 Mar;50(3):589–99.|2Pearce, S et al. Transfus Med. 2011 Feb;21(1):25–32. 
3Murphy, WG et al. Vox Sang. 2008 Jul;95(1)13–9.  
4Walther-Wenke, G et al. Vox Sang. 2011 May;100(4):359–66.|5Hong H, et al. Blood. 2016;127(4):496-502. 
*Apheresis platelet unit 

~1:2,500 μονάδες είναι 
μολυσμένες με 
βακτήρια 

 

~1:10,700 μονάδες 
εμπλέκονται 
σε κλινική 

σήψη 

~1:1,700 ασθενείς 
αναπτύσσουν 
κλινική σήψη  

(6 AP* Exposure) 
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Lin et al: Transfusion 2004;44:1496-1504 and Singh et al: Transfusion 2006;46:1168-1177 

Gram-θετικά  
(Αερόβια και Αναερόβια) 

PC/PAS PC/PL  
Gram-αρνητικά PC/PAS PC/PL 

Staphylococcus epidermidis > 6.6 >7.41 Escherichia coli > 6.4 ≥7.3 

Staphylococcus aureus    6.6 >7.6 Serratia marcescens > 6.7 >7.1 

Streptococcus pyogenes > 6.8 >6.1 Klebsiella pneumoniae > 5.6 ≥6.7 

Listeria monocytogenes > 6.3 >6.6 Pseudomonas aeruginosa    4.5 ≥6.8 

Corynebacterium 
minutissimum 

> 6.3 >6.4 Salmonella choleraesuis > 6.2 >5.9 

Bacillus cereus (vegetative) > 6.0 ≥5.6 Yersinia enterocolitica > 5.9 >7.3 

Lactobacillus sp  > 6.9 >6.1 Enterobacter cloacae    5.9 ≥6.0 

Bifidobacterium adolescentis > 6.5 - Σπειροχαίτες 

Propionibacterium acnes  > 6.7 >6.7 Treponema pallidum 6.8 - 7.0 - 

Clostridium perfringens > 7.0 >6.0 Borrelia burgdorferi > 6.8 - 

Αδρανοποίηση σε Υψηλά Log για ένα Ευρύ Φάσµα Βακτηρίων 
σε Συµπυκνωµένα Αιµοπετάλια µέσω του INTERCEPT 

13 

Ø  Η Ισχυρή Αδρανοποίηση Βακτηρίων είναι εξαιρετικά σηµαντική για την 
προστασία έναντι αυτών, γιατί τα βακτήρια µπορούν να αναπτυχθούν µέσα 
στα προϊόντα αίµατος 



Πλήρης Αδρανοποίηση µε INTERCEPT Βακτηρίων που 
έχουν Χαµηλό Βαθµό Ανάπτυξης σε Πραγµατικές Συνθήκες 

1	  Wagner	  et	  al.,	  Vox	  Sang.	  2015	  Early	  Online	  

Αποτυχία	  BacTALert	  

14	  

INTERCEPT	  

BACT/ALERT	  



Πλήρης Αδρανοποίηση Βακτηρίων Ταχείας Ανάπτυξης 
µετά από επώαση 24 ωρών σε Πραγµατικές Συνθήκες 

1	  Wagner	  et	  al.,	  Vox	  Sang.	  2015	  Early	  Online	  

15	  

INTERCEPT	  

BACT/ALERT	  



NHSBT Μελέτη έχει Σχεδιαστεί για να Ελέγξει 
Διαφορετικά Επίπεδα Βακτηριακής Επιµόλυνσης 

16 
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Διαφορετικές Μέθοδοι Επεξεργασίας  για τη 
Μείωση Παθογόνων Παρέχουν Διαφορετική 
Προστασία από τη Βακτηριακή Επιµόλυνση 

Adapted	  from	  McDonald	  et	  al	  	  ISBT	  2016	  Dubai	  	  Abstracts	  3A-‐S05-‐04	  &	  3A-‐S05-‐04	  

*	  Each	  bacterial	  species	  was	  spiked	  independently	  in	  pooled	  platelet	  components	  suspended	  in	  PAS;	  
pooled	  units	  were	  split	  into	  3	  bags.	  Three	  bags	  used	  per	  concentraUon	  (2	  treated,	  1	  untreated	  
control).	  	  QuanUtaUve	  culture	  was	  performed	  post-‐inoculaUon;	  growth	  was	  obtained	  for	  all	  bacteria	  2	  
hours	  post	  inoculaUon	  for	  concentraUons	  103-‐105	  CFU/mL	  prior	  to	  treatment	  (illuminaUon).	  	  
	  

=	  Sterility	  

=	  2/2	  Breakthrough	  Culture	  

=	  1/2	  Breakthrough	  Culture	  

INTERCEPT	  
	  CFU/ml	   10-‐1	   103	   104	   105	  
S.	  aureus	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	  

K.	  pneumoniae	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	  
S.	  oralis	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	  

S.	  dysgalac4ae	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	  
E.	  coli	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	  

S.	  marcescens	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   ++	   ++	  
L.	  

monocytogenes	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	  
S.	  bovis	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	  

S.	  epidermidis	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	  
S.	  pneumoniae	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	  

Mirasol	  
	  CFU/ml	   10-‐1	   103	   104	   105	  
S.	  aureus	   -‐	  -‐	   ++	   ++	   ++	  

K.	  pneumoniae	   -‐	  -‐	   ++	   ++	   ++	  
S.	  oralis	   -‐	  -‐	   ++	   ++	   ++	  

S.	  dysgalac4ae	   -‐	  -‐	   ++	   ++	   ++	  
E.	  coli	   -‐	  -‐	   ++	   ++	   ++	  

S.	  marcescens	   -‐	  -‐	   ++	   ++	   ++	  
L.	  monocytogenes	   -‐	  -‐	   ++	   ++	   ++	  

S.	  bovis	   -‐	  -‐	   ++	   ++	   ++	  
S.	  epidermidis	   -‐	  -‐	   +-‐	   ++	   ++	  
S.	  pneumoniae	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   -‐	  -‐	   +-‐	  
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 	   Conventional Platelets	   Amotosalen/UVA  Platelets	  

Country 
(years)	  

Units Transfused 
(n)	  

Transfusion 
Transmitted Sepsis  

(Fatalities)	  

Units Transfused 
(n)	  

Transfusion  
Transmitted Sepsis 

(Fatalities)	  

FRANCE  
(2006-‐2015)	   2,575,224	   49 (9)	   214,293	   0 (0)	  

SWITZERLAND 
(2011-‐2015)	   6,613	   0 (0)	   167,200	   0 (0)	  

BELGIUM  
(2009-‐2014)	   246,104	   9 (0)	   167,422	   0 (0)	  

Total	   2,827,941	   58 (9)	   548,915	   0 (0)	  

Δεδοµένα Καθηµερινής Χρήσης σχετικά µε τη Βακτηριακή Σήψη από 
Τρία Εθνικά Προγράµµατα Αιµοεπαγρύπνησης Αναδεικνύουν την 
Αποδοτικότητα του INTERCEPT Έναντι της Βακτηριακής Σήψης 
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Καµία Έλεγχος 
Καλλιέργειας 

Μείωση Παθογόνων 
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Σύγκριση των Καταγεγραµµένων Αναφορών Σήψης µέσω 
Μετάγγισης µεταξύ Εθνικών Προγραµµάτων Αιµοεπαγρύπνησης  



ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ 
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Αναδυόµενα Παθογόνα 
Κίνδυνος εξάπλωσης παθογόνων – Chikungunya, Dengue, Zika 

MKT-‐EN	  00156	  v4	  
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Αδρανοποίηση Αρµποϊών µε τα Συστήµατα 
Αίµατος INTERCEPT στο όριο ανίχνευσης 

Arbovirus Genus 
INTERCEPT	  	  	  	  	  	  Log10	  Reduc7on 

Plasma Platelets RBC 

West	  Nile	  Virus Flavivirus >6.8 ≥6.0 >6* 

Dengue Flavivirus >5.61 >4.2 >6.6 

Chikungunya Alphavirus >6.4 >5.99 >	  7.13 

Zika Flavivirus >6.62 >4.94 >5.8 

22	  

1	  Musso	  D.	  et	  al,	  Transfusion.	  2014	  54,	  2924-‐30,	  2Aubry	  M.	  et	  al.	  Transfusion,	  2016;56;33–40,	  3	  Laughhunn	  et	  al.,	  Vox	  
Sang,	  sup,	  2016	  4	  	  Santa	  Maria	  F.	  et	  al.*	  first	  genera4on	  



Αναδυόµενα Παθογόνα 
Η Μείωση Παθογόνων αναγνωρίζεται από WHO και FDA ως µέτρο 
ασφάλειας 

MKT-‐EN	  00156	  v6.0	  

FDA	  Revised	  Guidance,	  	  
August	  2016	  

1. Test all donations collected in the U.S. and its 
territories with an investigational individual donor 
nucleic acid test (ID-NAT) for ZIKV under an 
investigational new drug application (IND), or when 
available, a licensed test, or 
 

2.  Implement pathogen reduction technology for 
platelets and plasma using an FDA-approved 
pathogen reduction device as specified in the 
Instructions for Use of the device.  If an FDA-
approved pathogen reduction device becomes 
available for Whole Blood or red blood cells, you 
may implement pathogen reduction technology for 
such products rather than testing the donations as 
described in section IV.A.1.  



Σύστηµα Αίµατος INTERCEPT 
Διατήρηση επάρκειας ασφαλούς αίµατος κατά τις περιόδους έξαρσης αρµποϊών 

Το INTERCEPT κλήθηκε να βοηθήσει στη διατήρηση της διαθεσιµότητας 
αιµοπεταλίων κατά τη διάρκεια εξάρσεων αρµποϊών: 
 
§  2005 Επιδηµία CHIKV στο Ile de La Réunion, Γαλλία1  
§  Έξαρση του CHIKV στη Γουαδελούπη και στη Μαρτινίκα, Γαλλική Πολυνησία2  
§  2014 Εξάρσεις των CHIKV και DENV στην περιοχή της Καραϊβικής3 

§  2016 WHO4 και US FDA5 εξέδωσαν οδηγίες όπου συνιστούν τη µείωση παθογόνων ως 
επιλογή µετριασµού του κινδύνου που σχετίζεται µε έξαρση του ZIKV 

 
 

*Data for pathogen reduction of Zika by INTERCEPT Blood System, pathogen reduction system has not been submitted for FDA review. 
1. Rasongles P, et al. Transfusion 2009;49:1083-91.  
2. Musso D, et al.Transfusion. 2014 Nov;54(11):2924-30. 
3. Rico, S et al. Treatment Use Study of INTERCEPT Platelet Components in Response to the Chikungunya and Dengue Epidemic in Puerto Rico: TRUE Study. Poster 
presented at BMT Tandem Meeting; February 2016.  
4 WHO Interim guidance WHO/ZIKV/HS/16.1 February 2016.  
5 FDA Zika Guidance for Industry February 2016.  

MKT-EN 00156 v4 MKT-EN 00156 v6.0 



Banco de Sangre de Servicios Mutuos  - Μελέτη Περίπτωσης 
Η Εφαρµογή του INTERCEPT Διασφαλίζει τη διαθεσιµότητα 
Αιµοπεταλίων κατά τη διάρκεια επιδηµίας 

Η Πρόκληση: 
Διασφάλιση ασφαλών παραγώγων αίµατος εν µέσω της  επιδηµίας 

§  Οδηγία FDA για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσης µέσω µετάγγισης του Zika, αρχικά 
κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο και αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο 2016.1 

§  Το Πουέρτο Ρίκο, µια περιοχή µε ενεργή µετάδοση του Zika, είχε µόνο 4 βδοµάδες  για την εφαρµογή της 
οδηγίας, µε την επιλογή:  

-  Να ανασταλούν οι αιµοληψίες και να εισαχθούν παράγωγα αίµατος ή 

-  Να συλλεχθούν τοπικά µε µείωση παθογόνων ή έλεγχο 
 
Η εισαγωγή παραγώγων από την ηπειρωτική χώρα παρουσίασε προκλήσεις … 

§  Διακοπή στην αυτάρκεια µέσω της κλήσης δοτών και στη διαθεσιµότητα αίµατος. 
§  Μειωµένος χρόνος ζωής αιµοπεταλίων και απώλεια αυτών λόγω του χρόνου αποστολής. 
§  Κόστος και υλικοτεχνική δαπάνη. 

MKT-EN 00217 v3.0  

1.	  FDA	  Zika	  Guidance	  for	  Industry	  February	  2016	  and	  August	  2016	  (revised	  guidance).	  	  

Η Λύση:  
Ταχεία εφαρµογή της µείωσης παθογόνων για το µετριασµό του κινδύνου Zika 
 
Η µείωση παθογόνων INTERCEPT επέτρεψε στο BSSM να: 
§  Συµµορφωθεί µε την οδηγία του FDA για τον Zika.1 

§  Βοηθήσει στη διατήρηση της αυτάρκειας κάνοντας δυνατή τη συγκέντρωση τοπικών δοτών για 
αιµοληψία. 

§  Αυξήσει τη διάρκεια ζωής των αιµοπεταλίων µέσω της γρήγορης απελευθέρωσης αιµοπεταλίων και 
τοπικών αιµοληψιών. 

§  Αντικαταστήσει την ανίχνευση βακτηριακής καλλιέργειας και της γ-ακτινοβόλησης για τα αιµοπετάλια.2,3 



Δεδοµένα Καθηµερινής Χρήσης 
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Οι Αντιδράσεις από Μετάγγιση Μειώθηκαν έπειτα από την 
Υιοθέτηση των Αιµοπεταλίων INTERCEPT στην Ελβετία 

Transfusion 
Reactions 

2009-‐2011	  	  
Conven7onal	  PC 

N	  =	  ~	  66,000	  

2011-‐2012	  
INTERCEPT	  PC 

N=	  ~	  62,500	  

Reports	   Risk	   Reports	   Risk	  

All	  High	  imputability	   223	   ~1:300	   160	   ~1:400	  

High	  imputability	  	  
Severity	  Grade	  3	  	   23	   ~1:3000	   6	   ~1:10,000	  

B.	  Mansouri,	  61st	  JSTMCT,	  May	  17th,	  2013,	  Yokohama,	  Japan	  
TAD:	  Transfusion	  Associated	  Dyspnea	  

PERIOD	   PC	  -‐	  TYPE	   	  PC	  (n)	   TACO	   TRALI	   TAD	  

2009-‐2010	   ConvenUonal	   66,000	   1	   1	   1	  

2011-‐2012	   INTERCEPT	   62,500	   0	   1	   0	  
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Η Εµπειρία από την Ελβετία Δείχνει ότι δεν παρατηρήθηκε 
αυξηµένη Χρήση Αιµοπεταλίων ή Ερυθρών έπειτα από την 
καθολική υιοθέτηση του INTERCEPT 
Εθνικό Πρόγραµµα Αιµιεπαγρύπνησης, 2008-20141 
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RBC units PLT units  

RBC PLT 

PC  4% Yearly increase  
•  ~1/270 TR Risk 

PC 2% Yearly Increasee 
Decreased RBC use 

•  1/375 TR Risk 

1.  SwissMedic Haemovigilance Annual Report 2014. 
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CONVENTIONAL INTERCEPT 



Πρόγραµµα Ερυθροκυττάρων 
Σε	  ανάπτυξη	  
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INTERCEPT RBC: Κλινικό Μονοπάτι 
Η	  χρηματοδότηση	  BARDA	  Παρέχει	  ένα	  Μονοπάτι	  για	  την	  Έγκριση	  από	  τις	  ΗΠΑ	  	  
(Σε	  συζήτηση	  με	  τον	  FDA)	  	  

Recovery without CAD 
(n=42) Acute Transfusion  

(CV Surgery) 
(n=148) 

Phase 3: Patients 

Chronic Transfusion 
(Thalassemia and 

Sickle Cell Disease) 
(n=26)1 

Recovery without CAD 
(Multiple Exposures) 

(n=28) 

Recovery & Lifespan 
with CAD (n=30)        

and Tolerability (n=10) 

Phase 1: Healthy Blood Donors 

Recovery & 
Lifespan  

(n=27) Prototype  
Gen 2 Device 

Generation 2 

Generation 1 

Legend 

1. Low titer antibody to S-303 treated RBCs observed in two patients with chronic anemia resulting 
in study stop of the Phase 3 trials with the 1st Generation System and reformulation of the system. 

 
 

Acute Transfusion  
(CV Surgery) (n=50) 

 

SPARC 
Chronic Transfusion 

(Thalassemia) 
(n=70) Ongoing 

Recovery & 
Lifespan  

(n=26) 

 
 

Acute Tx  
(n=600+up to 20K) 

FDA Approved 
 

 
 

Chronic Tx  
(Sickle Cell)  

(Design) 
 

 
 

Acute Tx  
(CV Surgery) 

FDA discussions 
 

BARDA	  Funding	  

SCient	  

	  
	  



Κλινική Δοκιµή Φάσης 3 σε Ασθενείς µε Μείζονα Θαλασσαιµία 
που µεταγγίζονται µε Ερυθρά INTERCEPT 
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ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ** 

Μεταγγισιο-εξαρτώµενοι ασθενείς µε 
µείζονα θαλασσαιµία (n=70) 

 

INTERCEPT 

6 txns 

Control 

6 txns 6 txns 

6 txns 

INTERCEPT 

Control 
n=35 

n=35 

Κάθε ασθενής είναι στη µελέτη για ~12 µήνες 
S

cr
ee

n,
 

ra
nd

om
iz

e 
Πρωτεύοντα Τελικά Σηµεία Αποτελεσµατικότητας 

•  Κατανάλωση της αιµοσφαιρίνης κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου αξιολόγησης της 
αποτελεσµατικότητας 

Πρωτεύοντα Τελικά Σηµεία Ασφάλειας 
•  Αναδυόµενο µέσω της θεραπείας αντίσωµα µε επιβεβαιωµένη ειδικότητα S303  
•  Ανεπιθύµητες ενέργειες 

Σχεδιασμός	  Μελέτης	  και	  Τελικά	  Σημεία	  
Πλήρης	  εγγραφή	  



Subjects per Transfusion Cycle 
1,633	  RBC	  units	  transfused	  in	  778	  episodes	  (2/13/2017)	  
	  

Δεν	  αναφέρθηκαν	  S-‐303	  αντισώματα	  αναδυόμενα	  από	  τη	  
θεραπεία	  

Cycle	  1	   Cycle	  2	   Cycle	  3	   Cycle	  4	   Cycle	  5	   Cycle	  6	   Cycle	  7	   Cycle	  8	   Cycle	  9	   Cycle	  10	   Cycle	  11	   Cycle	  12	  
Total	   81	   79	   80	   75	   63	   61	   59	   59	   58	   56	   57	   50	  
05B	  (Izmir)	   67	   66	   67	   62	   50	   48	   46	   46	   45	   44	   45	   38	  
04C	  (Orbassano)	   7	   6	   6	   6	   6	   6	   6	   6	   6	   5	   5	   5	  
03B	  (Cagliari)	   7	   7	   7	   7	   7	   7	   7	   7	   7	   7	   7	   7	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  
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CLI	  00076	  Subjects	  per	  Transfusion	  Cycles	  



Στόχοι:	  
Στάδιο	  A:	  Η	  αξιολόγηση	  της	  ασφάλειας	  και	  της	  αποτελεσματικότητας	  του	  Συστήματος	  
Αίματος	  INTERCEPT	  για	  Ερυθρά	  
Στάδιο	  B:	  Η	  παροχή	  πρώιμης	  πρόσβασης	  στο	  Σύστημα	  Αίματος	  INTERCEPT	  για	  Ερυθρά	  

Πληθυσμός:	  Ασθενείς	  που	  χρειάζονται	  μετάγγιση	  ερυθρών	  σε	  περιοχές	  υψηλού	  
κινδύνου	  μετάδοσης	  μόλυνσης	  μέσω	  μετάγγισης	  (ΤΤΙ)	  λόγω	  του	  ιού	  Zika	  	  (ZIKV)	  

INTERCEPT	  
n=300	  

Sc
re
en

,	  
ra
nd

om
ize
	  

n=300	  

RBC	  support	  up	  to	  28	  days	  

Control	  

RBC	  support	  up	  to	  28	  days	  

INTERCEPT	  

n=Up	  to	  50,000	  units	  transfused	  to	  
up	  to	  20,000	  paUents	  

RBC	  support	  as	  required	  

Στάδιο	  A	  
Πρωτεύον	  τελικό	  σημείο:	  Αύξηση	  

αιμοσφαιρίνης	  μετά	  από	  μετάγγιση	  

Στάδιο	  B	  
Πρωτεύον	  τελικό	  σημείο	  :	  Αντιδράσεις	  
από	  μετάγγιση	  (ορισμοί	  CDC	  NHSN)	  

FD
A/

DS
M
B	  
	  

re
vi
ew

	  

*	  Interim	  review	  	  once	  ~300	  pa4ents	  are	  enrolled	  

Σύστηµα Αίµατος INTERCEPT για Ερυθροκύτταρα 
σε Περιοχές Δυνητικού Κινδύνου για τον Ιό Zika 
Μολύνσεις Μεταδιδόµενες µέσω Μετάγγισης 



" Στόχοι: 
–  Πρώτον: Να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα των INTERCEPT RBC σε ασθενείς που 
έχουν υποβληθεί σε καρδιαγγειακή χειρουργική επέµβαση 

–  Δεύτερον: 
•  Να αξιολογηθεί η ασφάλεια των IBS RBCs σε σύγκριση µε τα συµβατικά RBCs σε ασθενείς που 
έχουν υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέµβαση και µεταγγίζονται µε RBC. 

•  Να αξιολογηθεί η χρησιµότητα των RBC σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική 
επέµβαση και µεταγγίζονται µε IBS RBCs σε σύγκριση µε τα συµβατικά RBCs. 

•  Να αξιολογηθούν τα in vitro χαρακτηριστικά των IBS RBCs µετά από την παραγωγή καθώς και 
στο τέλος της αποθήκευσης (Ηµέρα 35). 

 
ACUTE ANEMIA 

Elective cardiovascular surgery patients,  
first time CABG or valve replacement/repair 

(n=TBD) 
 

INTERCEPT 
S

cr
ee

n,
 

ra
nd
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e RBC support up to 7 days* 

Control 
RBC support up to 7 days* 

* Day of surgery plus 7 days post-op. 

A	  Randomized,	  Double-‐Blinded,	  Controlled,	  Parallel	  Group,	  Non-‐inferiority,	  Phase	  III	  Study	  to	  Evaluate	  the	  Efficacy	  and	  Safety	  of	  the	  INTERCEPT	  Blood	  
System	  for	  Red	  Blood	  Cells	  in	  PaUents	  undergoing	  Complex	  Cardiac	  Surgery	  Procedures	  (ReCePI	  study).	  Study	  design	  in	  discussion	  with	  FDA.	  
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Μελέτη Αδρανοποίησης 
Παθογόνων σε 
Ερυθροκύτταρα 



Συµπεράσµατα 

•  Η Αδρανοποίηση Παθογόνων αποτελεί µια τεχνολογία πρόληψης η οποία 
αυξάνει την ασφάλεια του αίµατος  

•  Τα Συστήµατα INTERCEPT για Αιµοπετάλια και Πλάσµα είναι σε χρήση στην 
Ευρώπη για πάνω από 10 χρόνια, όπου έχουν µεταγγιστεί περισσότερα από 4 
εκατοµµύρια προϊόντα  

•  Η χρήση των αδρανοποιηµένων προϊόντων δε συνδέεται µε ανεπιθύµητες 
αντιδράσεις σχετιζόµενες µε την αδρανοποίηση 

•  Η αποτελεσµατική αδρανοποίηση βακτηρίων έχει αποδειχθεί σε πολλαπλές 
µελέτες και επιβεβαιωθεί στην καθηµερινή χρήση από τα δεδοµένα της 
Αιµοεπαγρύπνησης 

•  Έχει αποδειχθεί η αποτελεσµατική αδρανοποίηση αναδυόµενων ιών και το 
σύστηµα χρησιµοποιήθηκε για να µετριαστεί ο κίνδυνος από µετάγγιση  

•  Ένα σύστηµα αδρανοποίησης για τα Ερυθρά είναι σε προχωρηµένο στάδιο 
ανάπτυξης, ενώ κλινικές µελέτες συνεχίζουν να αποδεικνύουν asfaleia και 
αποτελεσµατικότητα σε διάφορες οµάδες ασθενών 
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Ευχαριστώ πολύ! 
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