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Fotoferese som alternativ 
immundempende behandling   

Sammendrag 
Fotoferese er en prosedyre der blod høstes fra pasienten, for så å aktive-
res med et fotosensitivt legemiddel og ultrafiolett lys før blodet føres til-
bake til pasienten. Virkningsmekanismen er ikke klarlagt, men formålet 
er å dempe pasientens patologiske immunreaksjoner. 
 

Metode: Vi søkte i aktuelle databaser 4. september 2009 og inkluderte to 
systematiske oversikter og en randomisert kontrollert studie 
(RCT). 

Klinisk  
effekt: 

• Det er publisert en rekke studier om fotoferese i behandling av 
ulike sykdommer, men få studier har et randomisert kontrollert 
design, og de fleste er pasientserier uten kontrollgruppe. Alle stu-
diene har høy risiko for skjevhet (bias) og er derfor av lav kvalitet.   
• Studier av lav kvalitet har vist at fotoferese gir økt responsrate og 
bedrer overlevelse for pasienter med kronisk transplantat-mot-
vert-sykdom.  
• Studier av lav kvalitet har rapportert at fotoferese gir bedre 
responsrate og bedrer overlevelse for pasienter med behandlings-
refraktære erytroderme kutane T-celle-lymfomer. 
• Fotoferese er utprøvd hos et fåtall pasienter med Crohns syk-
dom, men effekten er ikke tilstrekkelig avklart. 
• Fotoferese er utprøvd for å forebygge avstøtningsreaksjon ved 
organtransplantasjon, men med unntak av én RCT foreligger det 
kun data fra pasientserier. 

Sikkerhet: Det synes å være få alvorlig bivirkninger etter fotoferese: infeksjo-
ner, lavt blodtrykk, kvalme og hodepine er rapportert.  

Pågående 
studier: 

Det pågår en rekke studier som undersøker den kliniske nytten 
ved fotoferese, noen av disse har også et randomisert kontrollert 
design. Resultater fra to pågående RCT-er om fotoferese ved kro-
nisk transplantat-mot-vert-sykdom vil kunne gi viktig kunnskap 
om klinisk nytte av fotoferese. 

Status for 
bruk: 

Retningslinjer for behandling av lymfom i Norge, England og 
Australia anbefaler at fotoferese kan forsøkes for pasienter med 
kutane T-celle-lymfomer og for eksempel  
Sezarys Syndrom. 

  
Konklusjon: Fotoferese kan gi klinisk respons hos pasienter 
med alvorlig behandlingsresistent sykdom. Et betydelig an-
tall studier er registrert som ferdigstilt i databaser over på-
gående studier uten at resultatene er publisert. Det kan der-
for ikke utelukkes at publiserte positive funn kan være et  
resultat av selektiv publisering. 
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Bakgrunn 
Fotoferese er en prosedyre der blod høstes fra pasienten, for så å aktiveres med et fotosensitivt 
legemiddel og ultrafiolett lys før blodet føres tilbake til pasienten. Virkningsmekanismen er ikke 
klarlagt, men formålet er å dempe pasientens patologiske immunreaksjoner.  
 
Fotoferese er prøvd ut for pasienter med en rekke tilstander, men først og fremst som en behand-
lingsmulighet for svært alvorlig syke pasienter der immunmodulerende behandling ikke lenger har 
den tilsiktede virkningen.  
 
Helse Midt-Norge har landsfunksjon for fotoferesebehandling. Totalt fikk 13 pasienter behandling 
med fotoferese i 2008, av disse var det fem pasienter med lymfom og åtte med kronisk avstøtnings-
reaksjon etter transplantasjon1.  
 
Oppdragsgiver og formål 
Etter oppdrag fra Helsedepartementet har de regionale helseforetakene satt ned en arbeidsgruppe 
som gjennomgår de nasjonale og høyspesialiserte tjenestene.  Det skal utarbeides forslag til hvilke 
tjenester det er behov for og hvordan dette tilbudet bør organiseres. I denne forbindelsen fikk 
Kunnskapssenteret spørsmål om å vurdere forskningsdokumentasjonen for klinisk nytte av fotofe-
rese. 
 
 

Metode 
Vi søkte etter systematiske oversikter og kliniske studier i CRD-databasene, Cochrane Library, 
Medline og EMBASE den 4. september 2009. Søket benyttet ulike termer for fotoferese kombinert 
med termer for transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD) og inflammatorisk sykdom (vedlegg 1). Søk 
etter pågående studier ble utført den 5. september 2009 i International Clinical Trial Platform 
(http://apps.who.int/trialsearch/) og ClinicalTrials.gov. 
 
Vi benyttet spesifikke kriterier for å velge ut studier med følgende parametre:  
 
• Populasjon: pasienter med kronisk ”graft-versus-host-disease”, lymfom eller kronisk inflam-

matorisk sykdom  

• Intervensjon: ekstrakorporal fotoferese 

• Komparator: standard behandling 

• Utfall: ulike mål for klinisk respons, sykdomsscore, overlevelse, transplantatoverlevelse, medi-
kamentbruk 

• Studiedesign: ingen avgrensning 

 

Vi fulgte Kunnskapssenterets metode for utvelgelse av studier og vurdering av risiko for bias (1).  
 
 

Resultater 
Søk etter systematiske oversikter ga til sammen ni treff i CRD-databasen, men ingen Cochrane- 
oversikter om fotoferese. Vi inkluderte to relevante systematiske oversikter som er beskrevet i ta-
bell 1 (2;3).  

                                                        
1 http://hoyspesial.ihelse.net/visningsenterrapport.aspx?reportId=652 
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Tabell 1: Inkluderte systematiske oversikter 
Tittel Utgiver Avgrensning Kvalitet 
Extracorporeal photophe-
resis 

Ontario Health Techno-
logy Assessment series 
2006 

Fotoferese for pasienter med refraktær 
erytroderm kutant  
T-celle- lymfom og pasienter med kronisk 
graft–versus- host-disease 

Middels 

Extracorporeal photophe-
resis for Crohns disease 

NICE Interventional 
Procedures 2008 

Pasienter med Crohns sykdom Middels 

 
Fra søk i Medline og EMBASE fikk vi til sammen 324 treff, 41 sammendrag ble vurdert som mulig 
relevante, og én relevant RCT ble identifisert. Fire RCT-er omfattet indikasjoner som vi ikke har 
vurdert (organtransplantasjon, systemisk sklerose og diabetes), og ble derfor ekskludert. Tabell 2 
viser en samlet oversikt over antall studier for de ulike pasientgruppene, både de som er identifi-
sert i de to systematiske oversiktene og RCT-er som er identifisert i tillegg.  Vi har ikke vurdert nye-
re ikke-kontrollerte studier i dette metodevarselet.  
 
Tabell 2: Antall studier for de ulike pasientgruppene  
Diagnose Antall RCT 

(kilde) 
Antall  
kontrollerte 
studier 

Antall pasi-
entserier 

Pågående 
studier RCT / 
ikke RCT 

Kutane lymfomer 1 (fra ref 2) 3 (fra ref 2) 11 (fra ref 2) 0 / 1 
Kronisk GVHD 1 (fra eget søk)  10 (fra ref 2) 2 / 9 
Crohns sykdom   2 (fra ref 3) 0 / 2 
 

Sikkerhet 
Rapporten fra Ontario konkluderte med at det var registrert få bivirkninger ved bruk av fotoferese 
(2). Bivirkningene var forbundet med kateterinfeksjoner og hypotensjon.  
 
Rapporten fra NICE om fotoferese for behandling av Crohns sykdom omfattet kun data fra pasient-
serier (3). Her ble det rapportert 7 % frafall på grunn av bivirkninger i den ene studien. Registrerte 
bivirkninger var blant annet hypotensjon, hodepine og kvalme.   
 
De inkluderte RCT-ene rapporterte mellom 26 og 28 % alvorlige hendelser, den vanligste var infek-
sjoner. Ingen av disse hendelsene var relatert til behandling med fotoferese (4;5).   
 

Klinisk effekt: kutane lymfomer 
Rapporten fra Ontario inkluderte én RCT (2), tre komparative studier og 11 pasientserier om foto-
ferese for behandling av erytroderme kutane T-celle-lymfomer (vedlegg 2).   Vi fant ingen nyere 
RCT-er i vårt oppdaterte søk. Resultatene baserer seg derfor utelukkende på vurderingene i rap-
porten fra Ontario  
 
Den randomiserte kontrollerte studien sammenlignet fotoferese med PUVA-behandling (som er en 
lysbehandling for hudlesjoner). PUVA-behandling hadde bedre effekt på hudlesjoner mens fotofe-
rese ikke ga noen målbar respons. Studien ble avsluttet tidligere enn planlagt, og konkluderte med 
at ingen av pasientene som ble behandlet med fotoferese hadde hatt noen nytte av dette.  
 
Tre andre kontrollerte studier fant ingen forskjell i klinisk respons for pasienter som ble behandlet 
med fotoferese sammenlignet med standard behandling.  Det var stor forskjell mellom disse studi-
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ene både i populasjon, definisjon og måling av klinisk respons. I pasientseriene varierte responsra-
tene fra ca 33 til 75 %, det samme gjaldt effekt på overlevelse.  
 
Søk etter pågående studier identifiserte en ikke-randomisert fase IV-studie (vedlegg 3). Denne stu-
dien er ikke ferdig med å rekruttere de 50 pasientene som er målet for studien. 
 
Rapporten fra Ontario konkluderte med at evidensgrunnlaget var av lav kvalitet for spørsmålet om 
fotoferese gir bedre responsrate og bedrer overlevelse for pasienter med behandlingsrefraktære 
erytroderme kutane T-celle-lymfomer (se tabell 3). 
Det er flere mulige feilkilder i studiene oppsummert i Ontario-rapporten, hvilket bidrar til følgende 
usikkerhetsmomenter:  
De fleste studiene er retrospektive pasientserier 
Det er ulike kriterier for å stille diagnose, og sykdomsstadiene varierer mellom studiene 
Det er usikkert om effekten kan relateres til fotoferese eller annen parallell behandling   
Der foreligger ikke standardiserte kriterier for definisjon av respons. 
 
Tabell 3: Gradering av kunnskapsgrunnlaget for fotoferese ved behandlings-
resistente erytroderme T-celle-lymfomer (2) 
 

 
 

Klinisk effekt: kronisk transplantat-mot-vert-sykdom 
Rapporten fra Ontario inkluderte 10 pasientserier (vedlegg 2) om fotoferese i behandling av kro-
nisk transplantat-mot vert-sykdom.  I vårt oppdaterte søk fant vi i tillegg én publisert RCT (6).  
 
RCT-en inkluderte 95 pasienter med kronisk transplantat-mot vert-sykdom med kutan manifesta-
sjon (6). Pasientene ble randomisert til standard behandling (N=48) eller fotoferese og standard-
behandling (N=47). Forskjell i hudlesjoner og bruk av kortikosteroider var ikke statistisk signifi-
kant mellom gruppene etter 12 uker. Selv om studien er beskrevet som en RCT, mangler beskrivel-
se av metode for randomisering, blinding av lege og pasient, og intention-to-treat-analyse. Vår 
vurdering er derfor at studien har høy risiko for systematiske feil (se vedlegg 4) 
 
Pasientseriene omfattet til sammen 262 pasienter. Klinisk responsrate varierte betydelig i disse 
studiene, noe som reflekterer ulik definisjon av klinisk respons, ulike pasientpopulasjoner med mer 
(se vedlegg 2).  
 
Graderingen av dokumentasjon i rapporten fra Ontario konkluderte med at det er evidens av lav 
kvalitet for at fotoferese gir bedre responsrate og bedrer overlevelse for pasienter med kronisk 
GVHD (tab 4). RCT-en beskrevet ovenfor endrer neppe på dette.  
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Søk etter pågående studier identifiserte 11 studier, hvorav to randomiserte kontrollerte studier med 
til sammen 260 pasienter (vedlegg 3). Resultater fra disse studiene vil kunne gi viktig ny kunnskap 
om klinisk nytte ved fotoferese. Fem av de ni ikke-randomiserte studiene er beskrevet som ferdig-
stilt i databasen, men vi har ikke funnet publikasjoner for disse. 
 
Tabell 4: Gradering av kunnskapsgrunnlaget for fotoferese ved behandlingsresistent 
kronisk transplantat-mot-vert-sykdom (2) 
 

 
Det er flere mulige feilkilder i studiene oppsummert i Ontario-rapporten. Det bidrar til følgende 
usikkerhetsmomenter:  
• Pasientene i studiene hadde stamcelletransplantasjon på grunn av ulike underliggende syk-

dommer (leukemi, aplatisk anemi, thalassemi, Hodgkins lymfom og non-Hodgkins-lymfom) 

• Inkluderte pasienter responderte ikke på immunsuppressiv behandling, men fortsatte likevel på 
slik behandling.  

• Ulik oppfølgingstid og ufullstendig oppfølging av alle pasienter 

• Ulike kriterier for definisjon av respons (for eksempel organaffeksjon). 

 

Klinisk effekt: Crohns sykdom 
Vi inkluderte en systematisk oversikt fra NICE, publisert i 2008 om fotoferese ved Crohns sykdom 
(3).  Denne oversikten inkluderte to pasientserier og to kasuistikker, totalt med 42 pasienter. Vi 
fant ingen nye RCT-er i litteratursøket.  
 
Tabell 5: De to pasientseriene som er omtalt i NICE-rapporten 
Studie Design N Resultat 
Abbreu 2009 pasientserie 28 64 % delvis klinisk respons 

50 % klinisk respons 
25 % remisjon 

Reinisch 2001 pasientserie 10 80 % respons 
50 % remisjon 
IBDQ skår forbedret hos 9 pasienter, 
p=0,008 

 
NICE2 oppsummerer og konkluderer med at fotoferese er utprøvd i et fåtall pasienter med Crohns 
sykdom, og at spørsmålet om klinisk effekt ikke er tilstrekkelig avklart.  NICE anbefaler at fotofere-
se kun benyttes innenfor kliniske studier i behandlingen av Crohns sykdom (3).  
 

                                                        
2 http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/IPG288Guidance.pdf 
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Søk etter pågående studier viste kun to ikke-randomiserte fase I/II-studier, men ingen randomi-
serte kontrollerte studier for pasienter med Crohns sykdom. Den ene studien er ferdigstilt uten at 
det er registrert publikasjon fra denne (vedlegg 3).  
 
 

Kostnader  
Vi har ikke vurdert kostnader knyttet til behandling med fotoferese 
 
 

Godkjenning og klinisk bruk 
Utstyr for fotoferese har CE-merking for markedsføring i Europa.  
 
Norske nasjonale retningslinjene for diagnostikk og behandling av lymfomer3 skriver at fotoferese 
kan forsøkes i behandling av Sezarys syndrom. Dette er i samsvar med anbefalinger fra England 
(NICE)4 og Australia5. De australske anbefalingene konkluderer med at fotoferese kan benyttes 
som første-, andre- eller tredjelinjebehandling av pasienter med sirkulerende celler (Sezarys syn-
drom). 
 
NICE anbefaler i tillegg at behandlingen bør sentraliseres:     
As there are so few cases of cutaneous lymphoma per year (especially when broken down into 
sub-type), few specialists have experience or expertise in this area and specialised facilities, such 
as photopheresis for the treatment of erythrodermic CTCL and total skin electron beam (TSEB) 
radiotherapy, are available in only a handful of centres in the UK. Management of patients with 
rare types of cutaneous lymphoma and patients with more advanced disease should therefore 
take place in a supraregional centre.  
 
 

Kommentar 
Denne gjennomgangen viser at det er publisert en rekke studier om fotoferese i behandling av ulike 
sykdommer knyttet til forstyrrelser i immunsystemet. Ofte gjelder det pasienter som har svært al-
vorlig tilstand og som ikke responderer på standardbehandling.  
 
Få av de identifiserte studiene har et randomisert kontrollert design, og de fleste studiene er pasi-
entserier uten kontrollgruppe. Slike studier er en utfordring å tolke fordi pasientpopulasjonen vari-
erer mellom studiene og effektmålene blir lite standardiserte.  
 
Det er gjennomført randomiserte kontrollerte studier for andre immunologiske sykdommer, trans-
plantasjon, systemisk sklerose, multippel sklerose, diabetes type-1. Noen studier rapporterer kli-
niske forbedringer, mens andre finner ingen eller marginale forskjeller. Vi har ikke vurdert disse 
studiene. Søk etter pågående studier viste en dobbeltblindet RCT med 90 pasienter for fotoferese i 
behandling av leddgikt (RA) (vedlegg 3). Det er publisert data fra en rekke pasientserier som har 
vurdert nytten av fotoferese for å forebygge avstøtning av organ ved transplantasjon av hjerte, 
lunge eller nyre (7). Dette fremkommer i en ikke-systematisk oversikt og vi har ikke vurdert disse. 
Ingen av de inkluderte systematiske oversiktene vurderte disse indikasjonene. 
 

                                                        
3 http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00077/Nasjonalt_handlingsp_77059a.pdf 
4 http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CSG_Skin_Manual.pdf 
5 ://nhmrc.gov.au/publications/synopses/cp107/_files/cp107.pdf 
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Et betydelig antall studier er registrert som ferdigstilt i databaser over pågående studier uten at re-
sultatene er publisert. Det kan derfor ikke utelukkes at publiserte positive funn kan være et resultat 
av selektiv publisering.  
 

Konklusjon 
Det foreligger publikasjoner som viser at fotoferese kan gi klinisk respons hos pasienter med alvor-
lig behandlingsresistent sykdom. Dokumentasjonen er av lav kvalitet. I tillegg er det mulighet for 
publikasjonsskjevhet (bias) ved selektiv rapportering av positive funn.  
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Vedlegg  
Vedlegg 1: 
 
Search strategies 
 
We searched for studies in the HTA databse, Cochrane database, Medline and EMBASE in Sep-
tember 2008.  
 
HTA database: Photopheresis 
Cochrane database: Photopheresis 
 
EMBASE 040909:  

1. puva/ 
2. exp photochemotherapy/ 
3. photopheresis.mp. [mp=title, abstract, subject headings, heading word, drug trade name, 

original title, device manufacturer, drug manufacturer name] 
4. photochemotherapy.mp. [mp=title, abstract, subject headings, heading word, drug trade 

name, original title, device manufacturer, drug manufacturer name] 
5. exp acute graft versus host disease/ or exp graft versus host reaction/ or exp chronic graft 

versus host disease/ 
6. exp Crohn disease/ 
7. cutaneous T cell lymphoma/ or lymphoma/ 
8. clinical trial/ 
9. (phase adj2 trial)  
10. or 1-4 
11. or 5-7 
12. 8 or 9  
13. 10 and 11 and 12 

 
Medline 040909:  

1. exp Graft vs Host Disease/ 
2. exp Lymphoma, T-Cell/ 
3. exp Crohn Disease/ 
4. exp Photopheresis/ 
5. Photochemotherapy/ 
6. photopheresis.mp. [mp=title, original title, abstract, name of substance word, subject head-

ing word] 
7. photochemotherapy.mp. [mp=title, original title, abstract, name of substance word, subject 

heading word] 
8. 1 or 3 or 2 
9. 6 or 4 or 7 or 5 
10. 8 and 9’ 
11. limit 10 to clinical trial, all 
12. clinical trial.mp. or Clinical Trial/ 
13. (phase adj2 trial).mp. [mp=title, original title, abstract, name of substance word, subject 

heading word] 
14. 13 or 12 
15. 10 and 14 
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Vedlegg 2 
  
Studies included in the Ontario report for CTCL(2) 
Reference Design  N Effect 
Child RCT 16 No difference in skin scores 
Fraser Comparative study 44 No difference in survival 
Quaglino Prospective cohort 44 No difference in survival or disease progression 
Wollina Prospective cohort 13 4 patients with complete response, 3 with partial re-

sponse 
Crovetti Case series 33 25 patients with clinical response 
Duvic Case series 47 6 patients with complete response and 11 with partial 

response 
Edelson Case series 44 Improved skin score 
Evans Case series 32 Improved skin score 
Gottlieb Case series 41 7 patients with compete and 13 with partial remission 
Heald  Case series  29 Median survival 48 months 

6of 29 patients in compete remission  
Suchin Case series 47 Complete or partial clinical response  
Stevens Case series 17 Median survival 34 months 
Vonderheid Case series 36 Complete or partial clinical response 
Wilson Case series 44 ECT improved diseasefree survival but not overall sur-

vival 
    
Zic Case series 24 11 of 24 patients with complete or partial clinical re-

sponse 
Zic 1996 Case series 20 9  patients with complete or partial response 
 
Chronic graft versus host disease (2) 
Reference Design  N Effect 
Apisarntarnarax 
2003 

Case series 32 Complete response 22%, partial response 34% 

Child Case series 18 Complete remission 48% 
Couriel 2005 Retrospective chart 

review 
71 Response rate 71%,  

Foss Case series 25 Overall response rate 64%, 15 patients developed se-
rious adverse events 

Greinix 1998 Case series 15 Complete remission 80% 
Rubegni 2005 Case series 32 Response classified as determinant in 22%, good in 

56% and ineffecyive in 22% of patients 
Salvaneschi 
2003 

Case series 14 Response for 9/14 children 

Seaton 2003 Case series 28 Improved skin score 
No improvement in liver function test 
5 patients developed serious adverse events 

Smith Case series 18 Complete remission 60% 
Zic Case series 9 Complete remission 55% 
 



Fotoferese som alternativ immundempende behandling 10 

Vedlegg 3 
Ongoing studies 
 
Graft versus host disease: completed studies not recruiting patients but not published 
Study Design N Intervention Period Country 
Theralux Extracorporeal Photochemothe-
rapy (ECP) in Patients With Extensive 
Chronic Graft Versus Host Disease 
(GvHD) 
NCT00248365 

RCT 
Open label 
Dose finding 
fase I/II 

20 ECP dose finding 
 

2005-07 
 

Canada 

Safety and Efficacy Study of Photophe-
resis With UVADEX to Prevent Graft-
Versus-Host Disease 
NCT00054600 

Non RCT 
Phase II 

60 ECP + Methoxsalen 2002-04 International  
Multicenter 

Study of Oral Bexarotene in Combination 
With Photopheresis for Treatment of Cu-
taneous T-Cell Lymphoma 
NCT00306969 

Non RCT 
Historical 
control 
Phase I/II 

18 Photopheresis+ 
bexarotene 

2001-04 US 

Extracorporeal Photopheresis to Treat 
Chronic Graft-Versus-Host Disease 
NCT00048789 

Non RCT 
Open label 
Phase II 

25 ECP 2002-09 US 

Reduced-Intensity Regimen Before Allo-
geneic Bone Marrow Transplantation in 
Treating Patients With Relapsed Non-
Hodgkin's or Hodgkin's Lymphoma 
NCT00057954 

Non RCT 
Open label 
Phase II 

36 ECP 2005-07 US 
Multicenter 

 
Graft versus host disease: ongoing studies recruiting patients 
Study Design N Interven-

tion 
Pe-
riod 

Country 

Photopheresis for the Treatment of Acute 
Graft Versus Host Disease 
NCT00609609 

RCT  
Single blind 
Phase II 

80 ECP + Methyl-
prednisolone 
Vs  
Methylpredniso-
lone  

2008-10 US 

A Trial of Extracorporeal Photopheresis, 
Pentostatin, and Total Body Irradiation in 
Patients Undergoing Reduced Intensity 
Allogeneic Stem Cell Transplantation for 
the Treatment of Malignancies 
NCT00402714 

RCT 
Open label 
Acrive cont-
rol 
Phase II 

180 Pentostatin 
Total body irra-
diation  
+/-ECP  
 

2006-10 US Multicenter 

Addition of Etanercept and Extracorpo-
real Photopheresis (ECP) to Standard 
Graft-Versus-Host Disease (GVHD) 
Prophylaxis in Stem Cell Transplant 
NCT00639717 

Non RCT 
Open label 
Phase II 

48 Eternercept and 
ECT to standard 
GVHD prophy-
laxis 

2009-11 US 

Reduced Intensity Transplant Using Ex-
tracorporeal Photopheresis 
NCT00179790 

Non RCT 
Open label 
Phase I/II 

50  ECP 2005-08 US 

Extracorporeal Photopheresis for Acute 
Graft Versus Host Disease 
NCT00179855 

Non RCT 
Open label 
Phase II/III 

50  ECP 2003-09 US 

Extracorporeal Photopheresis Pilot Study 
(ECP) 
NCT00930566 

Non RCT 
Phase I/II 

20 ECP + methox-
salen 

2009-12 France 
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Graft versus host disease: studies not yet open to patients by August 2009 
Study Design N Intervention Period Country 
Extracorporeal Photopheresis in Chil-
dren and Young Adults With Refractory 
Acute Graft Versus Host Disease 
NCT00824954 

Non RCT 
Phase II 

30 ECP 2009-10 France 

Reduced-Intensity Regimen Before 
Donor Bone Marrow Transplant in 
Treating Patients With Myelodysplastic 
Syndromes 
NCT00045305 

Non RCT 
Phase II 

33 ECP 
Whole body irra-
diation 
Pentostatin 

2005-08 US 
Multicenter 

 
Cutaneous T-cell Lymphoma; ongoing studies 
Study Design N Intervention Period Country 
Photopheresis as an Interventional 
Therapy for the Treatment of CTCL 
(Cutaneous T-Cell Lymphoma, Myco-
sis Fungoides) Stage 1A, 1B, 2A 
NCT00221039 

Non RCT 
Historical cont-
rol 
Phase IV 
 

50 Photopheresis 
Methoxsalen 

2004-07 US  
Multicenter 

 
Crohns disease: completed studies 
Study Design N Interven-

tion 
Period Country 

Extracorporeal Photopheresis to Main-
tain Symptoms Remission During Ste-
roid Withdrawal in Patients With Stero-
id-Dependent Crohn's Disease 
NCT00056355 

Non RCT 
Phase I 
 

10 ECP 2003-05 US  

 
Crohns disease: ongoing studies 
Study Design N Interven-

tion 
Period Country 

Safety and Efficacy of Extracorporeal 
Photoimmune Therapy With UVADEX 
for the Treatment of Crohn's Disease 
NCT00221026 

Non RCT 
Open label 
Phase II 

25 ECP 
Methoxsalen 

2005- International 
Multicenter 

 
Lung transplantation: ongoing 
Study Design N Interven-

tion 
Period Country 

Extracorporeal Photopheresis in Pa-
tients With Bronchiolitis Obliterans 
Syndrome (BOS) After Lung 
Transplantation 
NCT00502554 

RCT 
Open label 
 

20 ECP vs no ECP 
 

2007-08 Germany 

 
Lung Cancer: ongoing 
Study  Design N Interven-

tion 
Period Country 

Safety Study: Combined Modality 
Treatment for Non-Small Cell Lung 
Cancer 
NCT00265603 

Non RCT 
Phase I  
 

16 ECP with tran-
simmunisation 
 

2004-08 US 
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RA: ongoing 
Study Design N Interven-

tion 
Period Country 

Safety and Efficacy of Extracorporeal 
Photoimmune Therapy With UVADEX 
for the Treatment of Rheumatoid Arthri-
tis  - NCT00221000 

RCT 
Double blind 
Placebo 
 

90 ECP  
Methoxsalen 
 

August 
2007 
Decem-
ber 2008 

Multicenter  
International 

 
Epidermolysis Bullosa: Completed not published 
Study Design N Interven-

tion 
Period Country 

Phase II Pilot Study of Extracorporeal 
Phototherapy for Epidermolysis Bullosa 
Acquisita 
NCT00004359 

Non RCT 
Phase I  

10  ECP 
methoxsalen 

1996-05 US 

 
AIDS: Completed 
Study Design N Interven-

tion 
Period Country 

The Therakos UVAR Photopheresis 
System in the Treatment of AIDS-
Related Complex 
NCT00002011 

Non RCT 
Open lavbel 
 

Not 
pro-
vided 

ECP  
Methoxsalen 
 

1999-
2005 

US 

 
PCI: Ongoing not recruiting patients 
Study Design N Interven-

tion 
Period Country 

Feasibility Study of Photopheresis Post 
Angioplasty 
NCT00157001 
 

RCT 
Phase II 
Single group 
 

120 ECP  
 

August 
2000 
April 
2007 

US 

 
 
Vedlegg 4  
 
Risk of bias assessment 
 Fowler 2008 Barr 1998 
Sequence generation Unclear procedure Unclear procedure 
Allocation conceal-
ment 

Not stated Unclear procedure 

Blinding of partici-
pants, personnel and 
outcome assessors 

Outcome assessors unaware of 
group allocation 

Not described 

Incomplete outcome 
data  
 

Adequate description of reason for 
withdrawal 
Similar rates between groups 

 

Other sources of 
bias 

No power calculation No intention to treat analyses 

Overall Risk of bias High High 
 
 

 


