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Summary 

Haemastasis and thrombosis are Wo closely related processes with a 
common orig~in. Haemastasis is a physiological process in which blood loss 
from damaged blood vessels is lllimited and stopped by fomation of a 
thrombus. In the case of thrombosis, a pathological condition, thle 
haemostatic balance is disturbed. This can lead to formation of thrombi at 
locations in the body where, and at times when no thrombus formation is 
needed. Unwanted fomation of thrombi can lead to obstruction of the 

circullation which can have many consequences. Chapter 1 reviews the 
general hypotheses for the formation of blood clots under both physiological- 
arid pathaphysiologicaIl conditions. Several components af the haemostatic 
system are described which function in the fomation and regulation of 
thrombin, a seine protease that plays a pivotal rolle in haemostasis. 
Furthermore, the structure, activation, function and inadivation of FV, a non- 
enzymatic protein eofactor which is required for efficient generation of 
thrombin, is discussed. Particular attention is given to AIPC-med~iated down- 
regulation of FYa cofactor activity in individluals with a Argl+Gln amino acid 
replacement at position 506 Em the IW molecule ( F V L ~ M ~ ~ ,  APC resistance). 
Acquired APC resistance, a phenomenon that has arisen silnc~a the general 
acceptance of screening far APC reslistance by fu~mctional methods, is 
discussed in the last part of this chapter, 

Chapter 2 describes the activation of FV by rneizoth~rornbin~, a reaction 
intenmediate formed idluring prothrombin activation. In th1ils study, a 
recombinant rneizoth~rombin (Rl55A meizothrombin) was used in which ~ r ~ ' ' "  
was replaced by Ala. This mutation prevents autocatalytjc removal of the 
f~ragrnent 1 domain and alYows studies on the functional activity of intact 
meizothsombin. In the presence of negatively charged phospholipid vesicles 
R155A rneizothrambin was a poten~t activator of FY which activated F V  with1 
rate constants similar to those obtained for actbvation of FV by thromlbii~n. Gel 
electruphoret~c analysis of R155A meizothrombin- and thrombin-catalyzed 
activation of FV showed differences in the rates d cleavage of the susceptible 
peptide-bonds of FV by these two activators. However, FYa molecules 
obtained after fulll activation by R155A meizothrombin and thrombin were 
identical. It is conclu,ded that during th~e initial phase of prothromb~n activdion, 
meizlerthrornbin may play an important mole in in vivo FV activation. 

In chapter 3, the kinetics of inactivation of pulrified normal plasma FVa 
and FVa from an indivildual hamozygous for the ~ r ~ ~ % + ~ l n  were studied. To 
this end, fwnctittional assays, probing the FVa cofactor activiv, as well as 
irnmunoblot analysis were used, This study resullted iln a model far the 
inactivation of iryra in which FVa loses its cofactor activity by APC-catalyzed 



cleavage in the heavy chain domain of W a  in the presence of phos~ho~ipid 
ves~cles via random cleavages of peptide bonds at positions ~ r g ~  and 
hrggm. Cleavage at /4rgSw is, however, Characterized by a - 25 times higher 
second order rate constant (&JK,). This implies that at low FVa 
concentrations the peptide bond at ~ r g ~  is cleaved at a - 20 times faster 
rate than cleavage at Arg". Likewise, initial cleavage of a low concentratio~n 
of FVa by APC is - 2CT times faster in normal W a  than in F V ~ ~ ' ~  since in 
the latter FYa, hrgM is not present and cleavage occurs only at ~ r g ~ !  It also 
dem~onstrates that FVaRm is not fu~lly resistan~t to inactrivat~ion by APC. 
Cleavage at #rg5@ in normal FVa yields a reaction intermediate that 
possesses 40% cofactor activity in prothrombin activation nr~ixtures containing 
5 nM FXa, It is shown ha t  the expression of cofactor activi.ty of the 
intermediate is a function of the FXa concentration present in the FVa assay 
system that is used to monitor the loss of cofactor actiwty in prothrombin 
activation. This demonstrates that ~ r g ~ ~ ~ - c l e a v e d  FVa is impaired in its ability 
to Interact wit~h FXa. Similar kinetic analyses were performed for reaction 
systems that did not contain plhospholipid vesicles. In these systems it was 
observed that most prominently in case of F W ~ ~ ~ ~ ,  cleavage at phrg6" also 
contributes to the observed loss of cofactor activity upon incubation with APC. 

The knowledge about the mech~anism of bP6-catalyzed inactivation of 
FVa, obtained from the @xperiments presen~ted in chapter 3 was used for the 
desi~gn of a chromogenic prothrombiruase-based assay for the detection OF 
APC-resistance (chapter 4). In this method, FV present in 1000fold diluted 
plasma sample was activated with thrombin and subsequen~tly incubated with 
phospholipidls in the absence or presence of APC. After a fixed time intewal 
FVa is qwantUied via determination of its cofactor activity in the prothuom- 
binase complex. The percentage of remaining FVa cofactor activify, in the 
incubdon with APC, relative to the incubation without APC, en~ables 
discrimination between plasma samples obtained from normal. heterorygous- 
or h~omozygous APC-resistant in~dividuals. The test was optimized far the 
detection of normal, heterozygous- or hornozygous APC-resistant individuals 
and tlhe sensitivity and specilicity olbtained were both 100%, imp~lying flu11 
correlation with DNA-based methods. The obsemed residual FVa activities far 
the different plasmas tested corresponded well with residual activities that 
were crzlllculatl~ad on basis of rate constants of inactivation, presented in 
chapter 3. The test can be performed on an~y sample, provided that a 
sufficient amount of FV is present. Mo~reover, conditions that are know to 

hamper or influence function~al detection of APC-resistance by clotting time- 
based methods (swlch as heparin treatment, oral anticoagulation, coagulation 



factor deficiencies, pregnancy, use of oral contraceptives or the pmsemm d 
lupus anticoagulants] do met interfere with the outcome of our tea, 

In chapter 5 the foc~us of research shifts Irsm the shdy d t h ~  
anticoagulant function of APC in model systems, to systems which ean$;rh 
plateletpoor plasma. The effect of APC on the wtsinsie and i~trinsic 
pathways of coagulation in plasma frorn normal and hPf;-~.esis$aw% kndwidbsaSs 
was studied by measuring the time integral of thrombin gets.csrstSasp 
(endogenous thrombin potential, ETP) determined via chmmopnic wa~tI-aods, 
It is shown that the reduction of the ETP by #PC can be Inferred from the 
ratio of endlevels of a*-macroglobulin-thrombin compiiaxi~s, in the presence 
and absence of 50 nM APC: ~ ~ M - l l a + b p ~  / ~(;nM-l Ia.~~~. Since, the wM-Bla 
complex possesses amidolyfic activity on small chromogsnic substrates, the 
ratio, called APE=-sensitivity ratio can be determined from lvwo ~mido[If l I~ 
measurements of the final levels of ~~Frll-lla complex, both in the presence 
and in the absence of APG. Division d the obtained ratio by the same ratio as 
determined far a nomal plasma resulted in the normalized APG sensltiwi& 
ratio (nAPlC-sr). Significant differences (p<0.001) were obsewed $eWe%n 
APC-sr of plasmas from normal individuals (nAPC-sr: 0.5 - 1.9, n=25) and d 
plasmas frorn individuals that were heterozygows (nAF4C;-sr: 2.1 - 6.7, n=13 or 
homoqgous ARC resistant {,nbBC-sr: 3.9 - 5.9, n=5J. There was n5 ovadap 
between APC-sr of nomal plasmas and plasma from individuals, bearing the 
FV mutation. The data show that measurement of the effed of APG on the 
ETP yields valuable infon~ation about the (pro)thrornbatic status af a plasma 
(e.g. ARC resistance, pregnancy or the use d oral contraceptives). 

In chapter 6 the effect addlition of APC on the ETP of a plasma sampte, 
as b described in chapte~r 5, was further evaluated with plasma sampbs from 
women who were using oral contraceptives (OC) arid from warnsn not using 
01G. Compared with women no! usi~ng OC, ylromneln whlo used 106; exhibited a 
significantly decreased sensitivity to APC (P<0.0011), indiependent of the kind 
of OC used. Furthermore, it was show that womlen who usad third- 
generation rnon~ophasic OliF; were signifi~cantly less sensitive to APC than 
women using second-geneuation OC (P<0.13101) and had APC-sr that did not 
differ ~ignificantl~y from heleroqgous female carriers of FVL,,~,,, not using QC. 
During the research, five warnen were identified who used OC and were 
heteroygous carrier for Elhls mutation. These women had an ~APC-sr 

in the range of homozygous carriers for the F'lil~erdan mutation. Two women 
weire included into lthe research tlhat startad IOC therapy. Within 3 days after 

start of iOC therapy th~e APG-sr was slignificantly elevated. We propose that 
the observed acquired resistance to APC may well explain thrt 



epjdemialogical obsewation of the increased risk for wenous Zhrombosis in 06 
users, especially in wamen wsiing thi~rd-generation IOC. 

Chapter J gives a general discwss~ian of the data that are presented in 
the chapters 2 to 8 and puts these data in the context of experirnents that 
were perfoned by other research graups. The different chapters are linked ta 
@ach other, where possible. Chalpter J ends with a discussion on 
hyper~oagula~ble states, swch as APC resistance and acquired factors sluch as 
use of aral rron~traceptives or pregnancy. 

Samenvatting 

Dit proefschrift beschrijft het onderzoek dat gedurende de periode van 1 
maart 19913 tot 1 maart 11997' door de auteur is uiitgeve~ierd binnen de vakgroep 
Biochemie van de Faculteit der Gleneeskurrde van de Universiteit Maastricht. 
De vakgroep Biochemi~e vormt een onderdeel van CARlM, het Gardi~cr- 
vasculair Research Instituut Maastricht. Binnen dit i~nstituut wordt vanuit 
versch~illsnde wtenschappelljkee disciplines onderroek verdcht dat betrelkklng 
helefl op de veelheid van processen die met het functioneren van hart- en 
bloedvaten te maken hebben. Belangrijk onderdeel van deze processen zijn 
de hemostase en trombose. 

Hemostase en trombose zijn twee nauw aan elkaar verwante 
mechanismes die eenzelfde oorsplrong hebben. Hemostase ~bloedsitoll~i~ng) ils 
een fysiologisch proces dat als doel heeft bloedverlies uit beschadigde 
bloedvaten te beperken en te stoppen. Hierbij wordt het beschad,igde vat dlaor 
een blaedpropje afgesl1oten. Van trombose spreken we wanneer er s,prake is 
vaIn een pathofysiologische toestand ('z~ekte') waarin de hemostase niet meer 
onder controle is. Hst gevolg hiervan is dat er bloedpropjes ontstaan iln het 
lichaam op plaatsen en op tijdstippen waarop dil niet noodzakelijk is. Deze 
aingewensle vormin~g van bloedpropjes kan leiden tot verstopping wan 
bloedvaten, waardaor d e  normale bloedcirculat~ie wordt gehinderd. Trombose 
kan in versclhillenude vormen, met ieder verschililende consequenties, 
voorkomen. 

Hoofolst~uk 1 geeít een samenvatting van de huidilge theorieen over de 
vorming van bloedcto~lsels, zowel onder normale, als onder pathafysiologische 
condities. Verschillende bouwstenen van het hernloshasesysteern worden 
besprokeln. Centraal staat echter de functie van het enzym trornbine 
(beho~rend tot de serine protease klasse). 



Verder wordt de struktuur, de activering, de fwncti~e en inaetivedng van 
de stollingsfactor V' besproken. Factor V is een niet-enzymatisch cofador 
moleciuul dat essentieel is voor de effectieve vaming v m  trombime. 

In het bijmnder wordlt er aandacht geschonken aan het ongedaan 
maken van de activiteit die ontstaat wanneer de niet-actieve factor V is 
omgezlet in het actieve FVa. Onderzoek naar de regulatie wan FVa activiteit in 
personen waarbij als gevolg wan een genetische afwijking een verandering in 
het gen voor factor W heeB plaats gevonden (de arginine op positie 506 is 
vervangen door een glutamine) neemt een bijzondere plaats in. Deze 
afwijking noemt men de WL,,~,,-mutatie omdat deze voor het eerst door de 
~~ndenzosksgroep van Prof. Bertina uit Leiden is beschwven (synoniem is de 
tem F V ~ ~ ~ ' ] .  Mensen met B=\Jrteiden worden APC-resistent genoemd 
aangezien de regwlatile van FVa activiteit in deze irndividuen sterk belemmerd 
is en hlet factolr Va ongevoelig is geworden vaar #PC, het enzym dat onder 
normale omstandigheden FVa haktiweefl. 

Doar in het laboratorium te teden oB het bloedpllasma van een i~n~dividu 
wel of niet gevoelig is voor APC kan men bepalen of iemand APC-resistent is. 
Geblleken 1s echter dat APG resistentie niet alleen voorkomt bij mensen die 
de FV~,,~,~-mutatie beziîken, maar ook bij mensen waar er geen spralke is van 
een bekende afwijking aan het stolsysteem. In die g~evallen wordt gesproken 
wan verworven APC resistentie. Verworven APC-resistentie, besproken in het 
laatste deel van hoofdstuk 1; komt onder andelre voor bij vrouwen die 
zwanger zijn of die anticonceptie-pillen gebruikenl. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de akivering van W door meinotrolrnbine, een 
reactie-tuuse~npradukt bij de protlrombine-aktivering. In deze studie is een 
recombinante vom wan meizotrombine gebruikt, R I  55A meizotrombine. Voor 
de ~onstrucltie van deze mutant werd het argininie residue op aminozuur- 
positie 155 verandlerd in een alan~inle; wat tot gevolg had dat autcikatalytiis~he 
afsplitsing van het fragment 1 domein onmogelijk werd gemaakt In 
aanwezigheid van negatief geladen fosfolipide-oppe~lakken was R1 55A 
meirolrombine een sterke actlvator van FV, gekarakteriseerd door een 
tweede orde sneQheidsronstante voor de activering van FV dle wan dezeiflde 
grootte-arde is als die voor de activering wan FV door tromlbine. 

' Volgens afspraak worden aan aantal verschillende stolfactotw~ met Romeinse cijfers 
aangeduid. Een hoofdletter ' f ' i s  de afkorting voor stolfactor. Wanniser een stcol'lacta~r nlet 
aktief is staat er enkel een Romeins ciijfer, bijwaarbeeld FV. Wannaer men de aKiieve vorm 
van een stolfactor bedoeld, dan wordt deze aangecliuid door de letter 'a' bil te plaatsen. 
bijwoorbseld FVa. 



Geleledrofoaetischie analyse van FV-actkaringen door R155A rneiizotrornbine 
of trombine toonden aan dat er verschillen zijn iln de snelheden waarmee de 
verschilllende peptide-bindingen gesplitst worden tijdens de activering wan FV. 
Na volledige activering van W daar R155A meizotromb~inie of trombine 

worden echter W a  moleculen verkregen die identiek zijn. De concluisie wordt 
getrokken dat gedurende de initiele fase van de protrombineadivering, 
meizatrombline een belangrijke rol kan spelen in de in V ~ W Q  activering wan FV. 

In hoofdstuk 3 wordt de inactivering van W a  dlcaor APC beschreve~n voor 
zowel normaal FVa als voor N a  gezuiverd w ~ t  het plasma van iemaind die 
hornozygoa2 voor de ~ r g ~ ~ + ~ l n  mutatie is. Hierbij is gebimik gemaakt van 
een assay waarmee de functioniele activiteit van FVa getest wordt en waarbij 
peptide-band splitsingen in de zware keten van FVa wordlen bestudeerd met 
behulp van imrnunoblot-analyse" Een model voor de inactivering van FVa 
door APC wordt vooagesdeld, waarbij in aanwezigheid van een fosfolipide- 
oplpervlak de cofactor-activiteit van FVa verdwijnt, na splitsing van de peptide- 
bi,n~dingen achter de aminozuren kga6  en (in ~viillekeurigie volgorde) in 
de zware keten van FVa. Slplitsing op positie ~ r g ~ "  wordt echter 
gekarakteriseerd door een ongeveer 25 maal grotere reactiesnelheids- 
constante (k,,#K,) dan splitsing op positie A ~ C J ~ ~ .  Di~t verschil wordt met name 
verolorzaakt door een 10-vaudig verschil in de K, voor de splitsing van beide 
peptide-bindtingen. Dit houdt in dat bij lage FVa concentraties, zoals die in de 
beschreven experimenten zijn gebruikt, de splitsing achter ~ r g ~ ~ ~  20 keer 
sneller gaat dan die achter MgaM3. Dit betekent dat FtlaLeiden, niet valiledig 
resistent is tegen inactivering door APC en via splitsing van de peptideband 
achter 20 keer langzamer dan FVa kan worden geinactiveerd. 

Splitsing achter h g m  van normaal FVa levert een reactie- 
twsaenproduict dat 40% vailn de initiale cofactor activiteit bezit in protrambiinie- 
activerings mengsels die 5 nM FXa bevatten. Aangetoond wordt dat de 
expressie van cofactor activiteit van het reactie-tussenproduct een functie is 
vain de FXa concentratie die aanwezig is in de FVa cafactor assay. Dit toomt 
aiain dat ~ r ~ ~ ' ~ - g e s ~ l i i t s t  FVa belleminnerd is in zijn in~teractie met FXa. 

Soordgelilke kinetischte analyses als voolr de fosfolipide-lbevaaIende 
reactie-mengsels zijn uitgevoerd voor reactiie-mengsels die geen lio~fol~ipide 
veslikelc bevatten. Experimenten in desa systemen toonden aan dat met 
name in geval van de inactiwering van ~\ira~"'", de splitsing achter ook 
bijdraagt aan het waargenomein verliies van cofactor-activiteilt tijdens incubatie 
met APC. 

Hst model voor de door APG gekdalyseende inactiveflng van FVa, dat in 
het wotrige haafdstw~k 3 werd ~~cnorglestteild is gebruikt blij hlel ontwerpen van een 
chrornog~ene test, op basis van protrornbinase-actiiviteit, voor de detectie van 



APC-resistentk. Deze methode wordt beschreven in hoofdstuk 4. In deze 
methode wordt een plasmamonisiier sterk verdund (1000 keer) in een 
fosfolipide-bevattende buffer en het aanwezige FY wordt met tmmbins 
geacliiveerd. De resulterende W a  activiteit word vervolgens bepaald in een 
protrombinase-assay, nadat er een incubatiestap met- of zonder APC heeft 
plaatsgevonden. Het restpercentage W a  activiteit, En het reactkmengslel met 
daarin APC, ten opzichte van het reaclieimengsel zonder APC, wordt gebruikt 
als een maat orn te bepalen of het plasma sample afkomstig was van een 
nomaal individu ofwel van een heterozygoot ob hornoyg~ocit APC resistent 
individu. De methode is geoptimaliseerd en mwel de specificiteit als de 
sensitiviteit van de test waren 100%, wat inhoudt dat er een volledige 
correlatie bestaat met methoden dia op DNA analyse; zijn gebaseerd. De 
waargenomen FVa restactiviteiten voor de vemchillsnde pl,asma1s 
corresplandieerden goed met restadiviteiten die op grond van de kinetbche 
parameters die in hoofdstuk drie zijn gegeven worden berekend voo~lr de 
verschillend~e in~actiweringen. De test kan worden uitgevoerd op ellk plasma 
monster, op voorwaarde dat er voldoende Plr aanwezig Is. Bovendien is de 
test ulihwoerbaar in pllasmas die via methodes die gebaseerd rijn op de 
bepaling van stoltijden moeilijk of niet te bepalen sijn (bijvoorbeeld bij 
aanwezigheid van heparine of lupus anti,coagulantia, bij gebruik van orale 
anticoagulan~tia of oral contraceptiva d bij zwangerschap). 

In hoofdstuk 5 verschuift het onderzoek naar de arn~ticaagullante functie 
van ARC van een basaal onderzoek in model-systemen naar een meer 
toegepaste vorm, in systemen die bloedplaatjes-arm plasma bevatten. Het 
effect van de toevoeging van APC aan plasmamonsters waarin de stolling 
zowel intrinsiek- als extrinsiek gestart is wordt bestudeerd voor plasma" van 
normale, gezonde individuen en van APC-resistent@ individuen. Kwantitering 
van dit effect van #PC wordt uitgevoerd via verlaging van de tijdsintegrael van 
trornbinevorming (endogene trornbine potentiaal, ETPJ dl@ wordt 
geregistreerd via een chromogene methode. Aangetoond wordt dat een 
verlaging van de ETR door APC een~woudig kan worden afgeleid uit een 
simultane vermindering wan de eindniveau" van de -2-macrogEobulins- 
trarnbine complexen, zowel in aan- als Ini afwezigheid van APGr ol2M-lla,~p~ 
a2~-lla.ggC. Aangezien het a2M-lla complex arnidolyti~ch~e activiteit bezit t.o.v. 
kleine chromogene substraten, kan d@ woior~~enoemde ratio wan cc?zM-[la 
niveau" worden beflakend uit twee atmidolytische krspaling@n van de 
eindniveau's van a 2 ~ - l l a  co~mplex, één in aanwezigheid, en in 

afwezigheid van APC. 
Deling van de vekregen ratio wan activiteiten van het azM-11- comPlex 

voor een \xwiliekeu@ plasmamonster door een soortgelijke ratio die bepaald is 



voor een gedefinlieerdl nomaal plasma geleft de genormaliseerde lalPC- 
sensitiviteits ratio (nAPC-sir). Tussen de plasma's wan normale individuen 
CniAPC-sr: 0.5 - 1.9, n=25) en heterozygote (nAPC-sr: 2.1 - 6.7, n=1J) en 
homozygote APC-resistente (nAPC-sr: 3.9 - 5.9, n=$) personen zijn 
significante verschillen (p<lE.OiOI) in APC-sr waargenomen. Er was geen 
overlap tussen de &PC-sr van nolmale plasma's en plasmak wan personen 
die drager van de W~~~,,-mutatie zijn. Onze data tanen aan dat bepaling van 
het effect van APC-toevoeging op de ETP waardevolle infomat~ie oplevert 
over dle (pr0)trombotisckrei status wan een plasmamonster (bijvoorbeeld in 
geval van APC-resistentie, zwang~erschap of gebruik van orale contraceptiva). 

Hoafdstluk 6 beschrijft het effekî van toevoegi~ng van APG op de ETP 
van plas~ma-m~onsters, wolgens de methlode soal~s beschreven in ihoekdstuk 5, 
voor een serie van monsters wan vrouwen die wel of ni~et orale contracepli~va 
(OC) gebruiken. Vergeileken met vrouwen die gleen IOC gebruiken, vertoont 
het plasma van vrouwen dile CEC gebruiken een significant weminderde 
gevoeligheid voor APC (pc0.001), onafhankelijk van het soort QC dat w0ud.t 
geb~ruikt. Bovendien was het plasma van vrouwen die een derde-generatie 
molnofasische CIC gebruiken, significant ongevoeliger voor APC dan hei 
plasma van liraouweIn die een tweede-generad~ie OC gebruiken (ipcei.Wl) en 
waren de APC-sr niet significant verschillend wan de APG-sr voor een groep 
vroluwelij~ke heterozygote draalgsters van de FV~,~~,,-rnutaitie die geen IOC 
gebruiken. Vijf vrouwen die aan het ond~erzoeik als bloeddonor deelnamen en 
die CPC gebruikten bleken heterozygote draagster voor de FV~,i~,-rnutatie. 
Deze vrouwen hadden een APC-sa in de orde wan grootte van die welke 
behoort bij homozygote dragers van de F'lr'~,d,,-mutatie. 

Twee vrouwen, starters van 0C-gebruik, werden bij het onde~oek 
betrokken. Binn~en een tijds~bestek van drie dagen na aanvang van de CIC 
therapie was de APC-sr in het plasma van deze vrouwen significant 
verhoogd. Wij sI@llen dan ook de hypoth~ese dat de waargenomen verworven 
APC-msistentie rnog~elijk een verklaring geeft voor het toegenomen risico op 
veneuze trom~bose bij het gebruik van QC en met n~arne derde-generatie OlG, 
zoals dat uit epidemiialogisch onderzoek wordt geconcludeerd. 

Hoofdstuk T bediscwissieert iln algemene zin de data die in de 
hoolfdlstwkken 2 tot en met 6 woräen gepresenteerd en stelt deze in een 
context wan data die door andere olnderzoeksgroepen werden gepubliceerd. 
Verbanden tussen de werschilllenide hoofdstukken worden, waar mogellijk, 
gelegdl. Hoofdstuk 7 eilndlgt met een uiteenzetting aver hypercoaguilabele 
toestanden (dat zijn condities waarbij om de é6n of andere reden er sprake is 
van een trombotiseneigilng) zoals APC- reci~stentie en verworven factoren 
zoals bij gebruik van orale! ~ondracepti~va of zwangerschap. 


