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Samenvatting 

Micropartikels zijn kleine onregelmatig gevormde blaasjes, die kleiner zijn 
dan 1 nanometer (ofwel 1x10-9 meter). Ze ontstaan wanneer cellen in het bloed 
in apoptose gaan, dit is geprogrammeerde celdood, of als cellen geactiveerd 
raken. Bloedplaatjes, witte bloedcellen, rode bloedcellen, endotheelcellen en 
ook kankercellen kunnen micropartikels afsnoeren als ze geactiveerd raken. 
Micropartikels hebben op hun membraan dezelfde eiwitten als de cel waarvan 
ze afkomstig zijn, en daarvan kan ook afgeleid worden van welke cel ze 
afkomstig zijn. 

Er zijn verschillende manieren om micropartikels te meten. Voor het 
onderzoek in dit proefschrift hebben we de flowcytometer gebruikt, en dit is 
over het algemeen ook de meest gebruikte methode voor het bepalen van 
micropartikels. Flowcytometrie is een techniek voor het tellen en bestuderen 
van in een stromende vloeistof voorkomende microscopisch kleine deeltjes. 
Laserlicht wordt gericht op de stromende vloeistof. Het type, de grootte en 
andere eigenschappen van het deeltje dat zich in de lichtstraal bevindt bepalen 
de mate van verstrooiing van het licht, en deze lichtweerkaatsing en 
fluorescentie wordt door meerdere detectoren waargenomen. Micropartikels 
in de flowcytometer hebben via toegevoegde antistoffen verschillende 
fluorescente markers (merkstoffen) aan zich gebonden, en aan de hand van 
deze markers kan de cellulaire herkomst bepaald worden. 

Toen micropartikels voor het eerst beschreven werden in 1967 dacht men dat 
deze partikels helemaal geen rol hadden, maar de laatste 20 jaar heeft er zeer 
veel onderzoek naar de functies van micropartikels plaatsgevonden en heeft 
men ontdekt dat ze belangrijk zijn in verschillende processen. Ze zijn 
betrokken bij stolling, infecties, nieuwvorming van bloedvaten (angiogenese) 
en interacties tussen cellen. Daarnaast kunnen ze ook mRNA en eiwitten van 
de ene naar de andere cel overbrengen door te fuseren met een cel. 

Het beste bestudeerd is de rol van micropartikels in stolling. Micropartikels 
hebben het phospholipide phosphatidylserine in hun buitenmembraan, en 
daarmee vormen ze een oppervlak waarop stolling kan plaatsvinden. 
Daarnaast brengen sommige micropartikels ook tissue factor tot expressie op 
hun oppervlak. Tissue factor is de initiator van de stolling, en ook hierdoor 



kunnen micropartikels bijdragen aan de vorming van een stolsel. Bovendien 
kunnen er ook andere eiwitten op micropartikels aanwezig zijn zoals P-
selectine en P-selectin glycoprotein ligand 1 (PSGL-1) die van invloed zijn in 
de stolselvorming. 

Het doel van dit onderzoek was om bij patiëntengroepen van wie bekend is 
dat ze een verhoogd risico hebben op het krijgen van een arteriële of veneuze 
trombose te kijken wat de rol van micropartikels was. Dit hebben we gedaan 
door de aantallen micropartikels te meten, en te kijken naar de cellulaire 
herkomst van deze micropartikels; oftewel of ze van bloedplaatjes afkomstig 
zijn, of juist van witte bloedcellen enzovoort. Daarnaast werd er gekeken of 
ze ook maakten dat het bloed makkelijker stolde. Dit werd onderzocht door 
middel van een trombine generatie test. In zo’n trombine generatie test wordt 
er gemeten hoeveel trombine er in een bepaalde tijd wordt gegenereerd. 
Trombine is een enzym dat van belang is in de bloedstolling. Het zorgt ervoor 
dat fibrinogeen wordt omgezet in fibrine. Fibrine is het basisbestanddeel van 
een stolsel. Er zijn verschillende parameters die men kan beoordelen als men 
een trombine generatie test gebruikt; de lag time, peak height en endogenous 
thrombin potential. Lag time is de tijd die het duurt van de start van de reactie 
tot het moment dat er trombine wordt gevormd. Peak height, of piekhoogte, 
staat voor de maximale snelheid waarmee trombine wordt gevormd, en 
endogenous trombine potential (endogene trombine potentiaal) staat voor de 
totale hoeveelheid trombine die gevormd wordt. Door onder verschillende 
condities te meten hebben we goed het effect van micropartikels in de 
trombine generatie kunnen testen. Samenvattend hebben we gekeken of er bij 
de onderzochte patiënten een toename van micropartikels was, of deze een 
andere herkomst hadden dan micropartikels bij gezonde proefpersonen en of 
micropartikels bijdroegen aan de verhoogde stollingsneiging van deze 
patiënten. 

Hoofdstuk 1 is de introductie. Hierin wordt beschreven op welke manieren 
micropartikels gemeten kunnen worden en wat de functies van micropartikels 
zijn. Daarnaast wordt er een literatuuroverzicht gegeven over de rol van 
micropartikels in trombo-embolische aandoeningen waarbij patiënten een 
verhoogd risico hebben op arteriële of veneuze trombose. 

In Hoofdstuk 2 worden micropartikels beschreven bij patiënten met 
essentiële trombocytose. Dit is een beenmergziekte, zich voornamelijk uitend 



in een toename van het aantal bloedplaatjes, waarbij patiënten een verhoogd 
risico hebben op trombose (bloedstolsel). Bij patiënten met essentiële 
trombocytose werden verhoogde aantallen micropartikels gevonden. Deze 
micropartikels brachten eiwitten tot expressie die zowel van bloedplaatjes als 
endotheelcellen (vaatwand cellen) afkomstig waren, zo brachten ze CD62E 
tot expressie wat alleen gezien wordt op endotheelcellen, en CD41 wat van 
bloedplaatjes afkomstig is. Deze CD62E /CD41 positieve micopartikels 
hadden dus een bilineale herkomst, wat inhoudt dat ze van twee verschillende 
cellen afkomstig zijn. Dit kan zijn door interactie tussen bloedplaatjes en 
endotheelcellen waardoor micropartikels gevormd worden en transfer van 
oppervlakte-eiwitten plaatsvindt. Deze micropartikels waren alleen verhoogd 
bij patiënten die één of meer klinische risicofactoren hadden voor het ontstaan 
van trombose. Ook micropartikels afkomstig van witte bloedcellen en 
micropartikels die tissue factor tot expressie brachten waren verhoogd bij 
patiënten met essentiële trombocytose. Deze micropartikels zorgden er in de 
trombine generatietest voor dat de lag time korter was en de piekhoogte hoger 
bij patiënten, en lijken hierdoor bij te dragen aan de verhoogde 
hypercoagulabiliteit van deze patiënten. 

In hoofdstuk 3 worden micropartikels vergeleken tussen patiënten met 
essentiële trombocytose en polycythemia vera. Dit zijn allebei 
myeloproliferatieve aandoeningen; chronische ziekten waarbij het beenmerg 
te veel bloedplaatjes, witte bloedcellen of rode bloedcellen aanmaakt. Zoals 
eerder beschreven wordt in essentiële trombocytose een verhoogd aantal 
bloedplaatjes gevonden, en in polycythemia vera met name een verhoogd 
aantal rode bloedcellen. Beide aandoeningen worden gekenmerkt door een 
verhoogd risico op trombose. Dit risico kan verder worden verhoogd door de 
aanwezigheid van de JAK2V167 mutatie (een puntmutatie die de cel 
gevoeliger maakt voor groeifactoren) en de aanwezigheid van verhoogde 
aantallen witte bloedcellen in het bloed. Opvallend was dat bij onderzoek van 
de micropartikels in beide patiëntgroepen geen verschil werd gevonden in 
aantallen micropartikels afkomstig van bloedplaatjes en rode bloedcellen, 
terwijl de aantallen bloedplaatjes en rode bloedcellen wel verschillend waren 
tussen beide groepen. Het grootste verschil tussen beide patiëntgroepen was 
dat patiënten met polycythemia vera meer micropartikels hadden die 
afkomstig waren van witte bloedcellen, en dit correleerde met verhoogde 
aantallen witte bloedcellen en de aanwezigheid van de JAK2V167 mutatie. In 



de trombine generatietesten werden de resultaten uit hoofdstuk 2 bevestigd; 

patiënten met essentiële trombocytose hadden een hogere piekhoogte, en een 
hogere totale hoeveelheid gevormd trombine (ETP). De trombine generatie 
resultaten van polycythemia vera patiënten waren niet verschillend van die 
van essentiële trombocytose patiënten en controles. Als we keken naar de 
specifieke trombine generatie door micropartikels, die was gedefinieerd als de 
hoeveelheid trombine die gegenereerd kan worden door 1000 micropartikels, 
was er geen verschil tussen patiënten en controles. Dit betekent dat de 
gevonden verschillen in trombine generatie verklaart worden door de toename 
in micropartikels, en daarbij de toename in phosphatidylserine op het 
oppervlak van micropartikels, en dat er geen verschil lijkt te zijn in 
functionele eigenschappen van de micropartikels bij deze patiënten. 

In Hoofdstuk 4 worden micropartikels en hun mate van procoagulantie 
(stollingsbevorderende eigenschappen) beschreven in patiënten met 
chronische nierinsufficiëntie (verminderde werking van de nieren). Deze 
patiënten hadden verschillende stadia van nierinsufficiëntie, er was een pre-
dialyse groep, een groep die peritoneaal dialyse kreeg en een groep die 
hemodialyseerde. Alle patiënten met chronische nierinsufficiëntie lieten 
verhoogde endotheelactivatie (activatie van de vaatwand) zien in vergelijking 
met controles, maar in de peritoneaal dialyse groep en de pre-dialyse groep 
had dit een ander patroon dan in de hemodialyse groep. Deze laatste groep 
had een patroon van acute endotheelactivatie na een dialyse, terwijl de andere 
twee groepen het beeld van chronische endotheelactivatie lieten zien. Alle 
patiënten lieten fors verhoogde aantallen micropartikels zien, die zowel van 
bloedplaatjes, witte bloedcellen en endotheelcellen afkomstig waren. Er was 
geen verschil tussen de patiëntengroepen onderling, en er was ook geen 
verschil voor en na dialyse. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
verhoogde aantal micropartikels in hemodialyse patiënten komt door het 
nierfalen zelf, en niet door activatie door contact met de dialysemembraan of 
bloedstroom door het dialyse apparaat. De micropartikels waren per 1000 
micropartikels minder trombogeen dan de micropartikels van controles. 
Micropartikels in patiënten met chronisch nierinsufficiëntie hadden ook een 
lagere mean fluorescence intensity, wat inhoudt dat ze minder 
phosphatidylserine tot expressie brengen in verhouding tot controles. Over de 
oorzaak kan alleen gespeculeerd worden, maar het zou kunnen dat de 
bloedplaatjes, die in chronische nierinsufficiëntie minder goed plakken 



doordat er door de verminderde werking van de nier meer uremische toxines 
zijn, ook tot minder trombogene micropartikels leiden. 

Micropartikels in patiënten met kanker en het effect van medicamenteuze 
behandeling ���Het is bekend uit de literatuur dat micropartikels verhoogd zijn bij 
maligniteiten (kwaadaardige tumoren), met name wanneer er ook sprake is 
van metastasen (uitzaaiingen). Deze studies hebben micropartikels gemeten 
voordat er met behandeling werd gestart, derhalve is het niet bekend wat het 
effect van behandeling is op de aantallen micropartikels. 

In Hoofdstuk 5 wordt een cross-sectionele studie beschreven, ofwel 
dwarsdoorsnedeonderzoek; dit is een vorm van observationeel onderzoek 
waarbij op een bepaald tijdstip gegevens over risicofactoren en/of uitkomsten 
in een populatie worden verzameld. In deze studie betrof het 40 patiënten met 
borstkanker die behandeld worden met hormoontherapie. Deze patiënten zijn 
onderverdeeld in twee groepen, 20 patiënten zijn curatief behandeld en 
krijgen de hormoontherapie als adjuvante behandeling, en 20 patiënten 
hebben gemetastaseerde ziekte. Anti-oestrogenen en aromataseremmers zijn 
beiden hormoontherapeutica en worden bij patiënten die borstkanker hebben 
gehad gebruikt om de kans op een recidief te verlagen, en als er sprake is van 
uitzaaiingen bij borstkanker worden ze gebruikt om de groei van de tumor te 
remmen. Het is bekend dat anti-oestrogenen, zoals tamoxifen, een verhoogd 
risico op trombose geven, en er werd onderzocht of de patiënten die anti- 
oestrogenen gebruikte een ander micropartikel profiel hadden dan degenen 
die aromataseremmers gebruikten. Dit kon niet worden geobserveerd. 
Daarnaast werden er ook geen verschillen gevonden in aantallen 
micropartikels of resultaten van trombine generatie testen tussen de adjuvante 
groep en de groep met gemetastaseerde ziekte. Dit was een onverwachte 
bevinding, en kan een uiting zijn van de min of meer ‘stabiele ziekte’ die 
patiënten met gemetastaseerde ziekte hebben door het gebruik van 
hormoontherapie. Aan de andere kant hadden patiënten wel meer 
micropartikels in vergelijking met controles, en ook een hogere ETP (totale 
hoeveelheid gevormd trombine) bij trombine generatie testen, passend bij 
hypercoagulabiliteit, mogelijk door de hormoontherapie geïnduceerd. Om dit 
goed te kunnen bekijken zou een prospectief onderzoek uitgevoerd moeten 
worden, dat wil zeggen een onderzoeksopzet waarbij een bij het begin van het 
onderzoek geïdentificeerde groep patiënten die gaat starten met 
hormoontherapie wordt opgevolgd met betrekking tot veranderingen in 



procoagulante micropartikels en effecten in trombine generatie. 

In hoofdstuk 6 beschrijven we drie patiënten met acute myeloide leukemie 
bij wie voor, tijdens en na chemotherapie de aantallen micropartikels en de 
mate van procoagulantie van deze micropartikels werden bepaald. Op het 
moment dat de diagnose werd gesteld hadden de twee patiënten die 
circulerende myeloblasten (voorlopercellen van witte bloedcellen) in het 
bloed hadden ook meer dan 30% micropartikels die van deze myeloblasten 
afkomstig waren. Dit percentage nam af tijdens therapie, en toen patiënten in 
remissie waren werden deze micropartikels in het geheel niet meer gevonden. 
De ETP per 1000 micropartikels was op het moment van diagnose hoger dan 
tijdens remissie, waaruit geconcludeerd kan worden dat micropartikels 
afkomstig van myeloblasten meer procoagulant zijn dan controle 
micropartikels. 

De formatie van micropartikels tijdens stress 

In een bungeejump studie die was opgezet om het effect van stress op het 
immuunsysteem te onderzoeken hebben we micropartikels bepaald om het 
effect van stress op de vorming van micropartikels te onderzoeken, zoals 
beschreven staat in Hoofdstuk 7. Twintig gezonde mannelijke proefpersonen 
deden een bungeejump vanaf 60 meter hoogte. De helft van hen was 
voorbehandeld met propranolol (een beta-blokker) de drie dagen voor de 
sprong. Er werd op 4 verschillende tijdstippen rondom de sprong 
micropartikel aantallen bepaald, en hieruit konden we de halfwaarde van 
micropartikels bepalen die een uur bedroeg. Er was een grote toename in 
aantal micropartikels vlak na de sprong. Proefpersonen die propranolol 
hadden gebruikt hadden significant hogere aantallen micropartikels afkomstig 
van bloedplaatjes en witte bloedcellen. Micropartikels afkomstig van 
monocyten daarentegen waren juist hoger bij de proefpersonen die geen 
propranolol hadden gebruikt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de beta-
receptor is betrokken bij de vorming van micropartikels. Er is verder 
onderzoek nodig om duidelijk te krijgen op welke manieren propranolol 
precies de vorming van micropartikels beïnvloedt. 

 

 



Toekomstperspectieven 

Hoewel de eerste studies naar micropartikels nog weinig waarde aan hun 
aanwezigheid hechtten, is door de vele onderzoeken van de laatste twintig 
jaar het belang van micropartikels duidelijk geworden. Het feit dat 
micropartikels klein zijn, en de groep micropartikels een grote diversiteit kent 
aan eiwitten die ze op hun oppervlak tot expressie brengen, maakt dat het 
karakteriseren van micropartikels lastig is. Ook is er nog geen consensus wat 
de beste markers zijn om micropartikels afkomstig van endotheel, witte 
bloedcellen of kankercellen te definiëren. Daarnaast zijn er veel verschillende 
manieren om deze micropartikels te meten, en het zal de volgende jaren van 
groot belang zijn om tot een standaardisatie van deze metingen te komen, 
zodat resultaten beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Een commissie 
van de ‘International Society on Thrombosis and Haemostasis’ spant zich in 
om tot deze standaardisatie van metingen te komen, om hiermee het veld van 
micropartikel onderzoek verder te ontwikkelen. 

Het is nog niet volledig duidelijk op welke manieren micropartikels bijdragen 
aan de pathogenese van trombose, dit zal de komende jaren zeker duidelijker 
worden. Het is de vraag of micropartikels ook een rol kunnen spelen in het 
voorspellen van trombose of in de behandeling hiervan. Er is een aantal 
studies geweest van patiënten met arteriële trombose waarbij hoge aantallen 
van micropartikels afkomstig van endotheelcellen een voorspeller waren voor 
morbiditeit en sterfte. Het aantal micropartikels afkomstig van deze 
endotheelcellen zou dan in de toekomst mogelijk ook gebruikt kunnen 
worden om de therapie te monitoren. Voor veneuze trombose zijn er studies 
geweest waarin de aanwezigheid van micropartikels die tissue factor tot 
expressie brengen bijdraagt aan het voorspellen wie er een veneuze trombose 
krijgt. Wat de toegevoegde waarde van micropartikels is bovenop al 
bestaande risico- scores moet de toekomst uitwijzen. Op lange termijn zouden 
micropartikels wellicht zelfs een rol kunnen spelen in behandeling van 
trombose. 

	  


