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DE ANTISTOLLENDE AKTIVITIEOT VAN HEPARINE 
&lolchemische Studies In Systemen Bestaande iiit 

C h ~ ~ f ~ e r d e  BlaedpEasrna Eiwitten 

5 aedstolling is een strikt geregulleercl proces, waarin het plasmaeiwit 
antitrombine 110 (ATIII) een uiteIrmate belangrijke rol speelt. ATIII remt geakliveer- 
de stollingseiwitten waarbij de inaktivering van factor Xa en trombine het meest 
belangrijk is. De werking van ATIlIl berust op het feit dat het als substraat voor 
factor Xa en trombine dient, de katalytische cycli worden echter niet geh~eel doolr- 
lopen, maar eindigen in een toestand waarin ATlllll cowalent gebonden blijft aan 
factor Xa of trolmbinie (acylen~zyrn intermediair). De eerste stap tijdens de inak- 
tiveringsreaktie i~s de vorming van een dissocieerbaar, niet-covalent complex 
tussen ATIII en het enzym. Hleparine katalyseert de AT11 U-afhankelijke inalktivelring 
van factor Xa en trombine door de worm~ing van het n~iet-covalente compllex te 
stimuleren (Hooiddsituk 1). 

Heparine bestaat uit glycosarninoglycanen die gesynt~hetiseerd worden in 
mestcellen. De gevlormlde heparilnernolecul@n zijn heterogsen met betrekking tot 
hun rnonosaccharide samensteilling, hun molecuuPgewicYnt en hun ATIUI-bindend 
vermogen. Deze hoiterogeniteit wordt, op zijn minst gedeeltelijk, veroorzaakt 
door niet-aflolpende reakties tijdens de biosynthese. De binding van heparine 
aan ATIIU is afhankelijk van de aanwezigheid van een specifieke pentasac- 
charide structuur in het heparine. Dsse sequentie bevat een aantal specifielk ge- 
sulfateerde monosacchariden, waarvan de sulfatering geacht wordt de biosyn- 
these van heparine af te sluiten [Hoofdstuk 1). Daar ook deze realkties niet- 
aflopend zijn lijkt het redelijk te veronderstellen, dat de niet-Al-IIl-bindende fralktie 
van heparine een aantal moleculen bevat d~ie, een of meerdeire specifiake 
sulfaat groepen missen in een overigens correct pentasa~chahde-domein. 

Deze hypothese is onderzocht iln Hoofdstuk 2. Een heparine preparaat 
zonder antistollende ak'tivite~it, dat een lage affiniteit voor ATIII had, werd che- 
misch overgesulfateerd en daarn~a gefraktioneerd middels ATIII-affiniteits chro- 
matografie. Door gebruik te maken van de inl~rinsieke flu~orescentie van ATIII kon 
aangetoond wordten dal het overgesulfateerde materiaal ATlll-bindings eigen- 
schappen vertoonde. De affinitelilt tussen het overgesulfateerde mlateriaai en ATIII 
( 1 ~ ~ = 6 . 4 x l  Q-@ M) was 110 keer lager dan de affiniteit van natuurlijk heparine voor 
ATIII ( ~ ~ = 0 . 6 3 x 1 1 0 - h ) .  Het overgesulfateerde materiaal was aolk i~n staat om de 
inaktivering van trombine en fador Xa door ATIBI te versnellen. Van het over- 



gesulfateerde en het n~aauurlijke heparine waren de frakties met hoge affiniteit 
voor AmQ"IIU bijn~a Erven aktief met betrekking tal de inactivering valn tramlbine. Hef 
natuurlijke heparine was echter ongeveer J maal aktiever in de inaktivering van 
factor Xa. Uit deze resultaten hebben wij geconclu~deerd dal, alhoewel de 
interaktie met JLirTlll d a l  volledig van eenzelfde kwalitei~t was als met natuurlijk 
h~eparine, sulfatering van heparine met lage affiniteit voor ATlll leidt tot een 
sipecîfi~eike wijziging (middels hef verwoilmaken wan pe~ntasaccharide-domein- 
en) van de eige~nschappen van dil materiaal. 

WepaIrin@ is een veel gebruikt middel voor de behandeling en prolfylaxe van 
trlornbotisehe en trornlbo-embolische aandoeningen, het gebruik echter, kan ge- 
paard gaan met hernorrhagicche incidenten. Het is sinds 1976 bekend dat laag 
molecuul gewicht (LMW) heparine frakties wei~nig invloed hlebben in globale 
stolbepalingen zoals de APTT (KCCT), maar wel effectief zijn in anti-factor Xa 
bepalingen. In 1971 was het naar voren gebracht dat regulatie van de bloed- 
stolling door ATIII, wel eens meer zou kunnen afhangen van de inaktivering wan 
factor Xa dan van de inaktivering van trombine. Daarolm werd de gedachte 
geopperd dat LMW heparine preparaten wel eens even effectief als niet- 
gefraktioneerde (UF) heparine zowden kunnen zijn (het antit~rombotisch effect 
zou afhangen valn hun gehandhaafde anti-factor Xa aktiviteit), 'terwijl zij minder 
aanleiding tot bloedingen zouden kunnen geven (door hun vermlinderde 
aktiviteit op globale stolbepalingen). Door hlel bestuderen van de ~tru~ktuur- 
flun1ktie relatie van heparine werd het bekend, dat de pantasaiccharide sequentie 
benodigd voor de interaktie met ATI11, volstaat om de inaktive~ring van factor Xa te 
katalyserenl. De heparine-gekatalyseerde inakilivering van trombine door ATV11 
vereist echter het gelijktijdig binden van beide eiwitten aan Iadn en h~etzelfde 
heparine m~olscuul. Dit rnechan~isme f~unktioneerl slechts dan, wanneer de 
heparine kete~n minimaal 18 saccharides lang is. Qmdat LMW heparine pre- 
paraten bestaan uit ketens met een lengte van 2 tot 30 saccharides, wordt 
algemeen gedacht dat hun lagere aktiviteit in APTT bepalingen ver00~2aakt 
wordt door een lagere anti-lrombine specifieke aktiviteit (Wloofdstw~k 1). 

Van LMW heparine preparaten is echter (vooralsnog) de verdeling van de 
ATIII-bilndenlde fraktie onbekend. Bolvendien is de anti-factor Xa en de anti- 
trornbilne aktivlteit gevoelig voor de aanwezigheid van ca2+-ionen. Voor de anti- 
factor Xa, aktivitei~t is de matei van gevoeligheid sterk afhankellijk van de heparine 
keten~lengte en de oorsprong van het factor Xa (humaan of bov~ine). Daaroml 
hebben wij een aa~ntal LMW heparine preparaten, bedoel,d voor klinisch gebrul~k 
en ctandaardl~isering onderzocht op hun velrmogen de inaktiveriq~g van hlurnaan 
factar Xa en tro~mbin~e door humaan ATIII ts katalyseren in de aanwezigheid van 
4.0 rnM CaC12 (Hoafdctuk 3). 

Onder deze kondities nemen zowel de anti-fadar Xa als de anti-trombine 
aktiviteit af bij sein afnemend gemiddeld molecuul gewicht van heparine. Het 
gevolg is, dat de verhouding tussen de antil-factor Xa en anlti-t~ornbine akliviteit 
nogal on~verandealijk is. Deze ~derhoudinlgen waren 0.46 voor de 4 O  Interna- 
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tionale Standaard voor (niet-gefraktioneesde) heparine, 0.32 voor de I e  Interna- 
tionale Standaard voor LMW heparine, 0.42 vaar CY216 (Fraxipasine) 5n 0.50 
voor Enoxaparinle. CY222, een ultra laag molec~uul gewicht preparaat, had 
slechts een 2 keer hogere ve~rhoudling (0.98). Verdere analyse van IFxY216, en 
fraktiles hiervan veI"kr@gen middels gleIlfiXtratie, toonde aan dat de hieipalrirre 
molecu~len met eeln moleclawl gewicht g~riater dan het gsm~iddelde vlerantwoar- 
dslijka zijn voor de anti-trornbine, en voor een groot deel ook voor d@ anti-factor 
Xa aktivi~tnit. De resultaten suggeree~rden dat d~epialymsrisatutie wan heparinis niet 
leidt tot een toegenomen anti-factor Xdanti-trornbine verhouding, omdat in de 
aanwezigheid van 4 miui ca2*-ionen de factor Xa afbreakkonstanten verlaagd 
zijn in vergelijking met die van natuurlijk heparine. 

Een ander aspect van de momenteel gebruikte laboratoriumbepalingen 
van heparine is, dat het verwaarloosd word~t dat bloedplaatjes een potente 
heparine antagonist bevatten, plaiatj~es fador 4 (PlF4). PF4 bevindt zich in de a- 
granula, en komt vrij tij~den~s bloedplaatjes-aktivatie. Neutralisatie van heparine 
door PF4 is afhlankelijk van de heparine ketenlengte: alleen die rnalsculsin groter 
dan 18 saccharidsn worden volledig en met hoge affiniteit door PlF4 gebonden. 
Verschillen in neutralisat~ie patronen tussen LMW heparine preparaten kunnen 
leiden tot een verschillende beschikbaarheid in de aanwezigheid wan geakti- 
veerde bloedplaatjes. Dit kan gevolgen hebben voor de werking (in wikra) en 
standaardisering (;n srifro) van LMIW heparine preparaten. Derhalve is de neu- 
trallisatie van (LMW) heparine preparaten door PF4 on~derzocht; dit is eveneens 
beschreven in Hoofdstuk 3. De resulltaten tonen aan dak bij een overmaat PF4 
alle anti-trombine aktiviteit en minstens 85% van de anti-fador Xa aktiviteit van 
LMW heparine ge~ne~wtraliseerd wordt. Omdat van LNW heparine preparaten 
hogere doserin~gen gebrulik1 moetein worden om afbraakkonstanten te verkrijgen 
die vergelijkbaar zijn met die van UF heparine, is het mogelijk dat de hoeveel- 
heid PF4 die vrijkomt bij maximale! akttiveri~ng van een normale plaatjes dicht- 
heid, niet voldoende is om alle LMW heparine ts ~e~ut~raliseren. Dit ligt in de lijn 
van bevindi~ngen gedaan i~n dit laboratorium (Rieguin & Hernker) en ondersteunt 
de veronderstelling dat trombinegeneratie in plaatjes rijk plasma voorlopig de 
beste voorspellendiei waarde heeft voor de in vivo effectlvllteit wan (LMW) hepa- 
rine. 

Of het th~erapewtisch effect van LMW heparine preparaien superieur Is aan 
die van niet-gefraktioneerde preparaten kan slechts beantwoord worden door 
uitputtend (toekomstig) klinisch onderzoek. Nochtans, fundamenlteel bloche- 
misch onderzoek kan het zoeken naar eren heparilne met een eqwi~valent of 
verbeterd antitrombotisch potentieel en een gereduceerd hemorrhagioch risiko 
o~nde~rsteunen. Allereerst is het daarom belangrijk de vraag te kunnen beant- 
woorden: Hloe werkt heparine? 

Heparîne katalyseert de inakivering van tram~bine en factor Xa door dTIll. 
Veel van de  huidige kennis en inzichten over heparine en zijn we~rking is 
verkregen uit studies met gezuiverde eiwitten in eenvoudige en~zyrn/rernmer 



mengsels. Bloiedstolling is echter een complex proces dat gepaard gaat met 
aiktiviteiten van en interakties tussen de vaatwand, bloedplaatjes en het stoillings- 
cyctleern. Enrymleni, geaktiveerde cofactoren en pruicoagulante oppervlakken 
worden gegenereerd in een heterogee~n mengsel van velerlei componenten. 
Een van de essenitiiëile stollingsreaktie",~ de aktiverlng van protrambine door 
protrombinase, een enzymatisch complex bestaande uit hel enzym fador Xa, 
een eiwit cofactor (factlor Va) en een geschikt phospholipide oppervlak. De 
meerderheid van de studies weergegeven in di1 proefschrift werden ontworpen 
om de inaktivering valn trornbine en factor Xa te onder~oe~keln in modelsystemen 
di10 rsakti@omstandigheden, zoals die zich vaor kunnen doen tij~dens het in vivo 
stollingspreicss, nabootsen. Dat wil zeggen: de ATIIIJheparine-afhankelijke 
inaktiverinlg van protrombînase-gevotmd trombine en van factor Xa tijdens 
pr~trom~bine aktivering werd ondlerzocht, zowel in reageerbuis experimenten als 
in een in wJ"Sso stromirngsmodel waar het protrombinase gelokaliseerd was aan 
het oppervlak van een capillailr bekleed met een phlospholipide bilaag. 

In Hoofdstw~k 4 is de inaktiverilng van, door het pratrombinase gealktiveerde, 
protrombine beschreven. Gevonden is, dat protrombinase-gekatalyseerde pro- 
trombineaktivering n~let slechts leidt tot trombine vorming, maar dat ook meizo- 
trornbin~e(des fragment 1) ontstaat. In de afwezigheid van heparine waren de 
tweede lorde reaktiekonstanten wan inaktivering van ttrornbine en rneizotrornbin~e 
(des fragment 6 )  identiek, k=3.?x110~ rul-lrnin-" De aflbraakkonstante van gezui- 
verd trombine was 6 . 5 ~ 1 1 0 ~  M-' minm1. In de aanwezigheid van heparine was ver- 
dwijning van de arnld~lytisch~e aktiviteit bi-exponentieel en kon beschreven wor- 
den door een 4-parameter vergelijking. Hierdoor konden de pseudo-eerste ord~e 
afbraakkonslanten van de helpalrine-gekatalyseerde inaktivering van trombine en 
meizotromibine/des fragment 1) bepaald worden Bn de samenstelling van het 
reakfie~mengssl met betrekkilng tot beide. Het bleek dat de verhouding lussen de 
hoeveelheden trombine en meisotromb~ine(des fragment l )  die gevorrnd werden 
afhrainkeilij~k van de initii&~le protramlbine koncelntratie was. Dis afbraiakkons"tnten 
gaven aan dat de vorming van het ternair complex tussen hepaIrineV ATIII en 
trombinle verstoord is in het gebruikte reaktiemengsel, en dat de vorming van het 
ternair com~plitsx met ~mei~zotrom~bin~e(des fragment 11) zo gloed als onrnogelijlk is. 

Het is reeds silnds 1973 bekend dat factor Va en pho~ph~olipids factor Xa 
Ibeschsirmeni tegen inaktivering door AlmIII (Hloofdstuk 1). In dit proefschrift is de 
kinetiek van de ATIII- en ATIIIISheparine-afhankelijke inaktivering wan factor Xa 
tijIdelns protro~mbi~ne akdlvering onder verschillendle am~standi~igheden onderzocht. 
Dszsi studies zijn gebaseerd alp een model van protro~mbine aktivering in de 
aanwesilghleid van ATIII, waalrin de waargenomen trombinevorrningssnelhei~d de 
resultante is van de snelheid waarmee protrombine geaktiveerd wordt en de 
snelheid waarmee het gevormde trombiline verdwijnt. 

In Hoofdstuk 5 is het onderzoek beschreven waarin dit model antwikkeld is 
met bovine stolli~ngse~iwittein. De tweede orde snelheldskonstants van factor Xa 
inaktivering door ATlll, bepaald met het chnomageine substraat S2337, was 



l .'l x1 M-"in-'. Factor Xa tijdens psotrornbine aktivsring in de aanwezigheid 
van verzadigende hoeweelheden fador Va of phospholipide (20 mlal% BSSBQ 
m~ol% PC) werd met eenzelfde tweede o~rde reaktiekonstante dooir ATlll 
geinaktiveerd: k=1 .2x106 rdMmi1n-! In de aanwezigheid van zowel factor Va als 
phospholipide was de reaktiekonstanlte van factor Xa voor ATIII 10 keer lagier: 
k=1.3xlo5 ~- ' rn in- ' .  Tijdens protro~mbine aktivering in de aan~er igh~eid van 
facto~r Va en phospholipide was fador Xa zelfs meer beschermd tegen inakki- 
vering door ATIII in de aanwezigheid van heparine. Genormeerd naar I pg/ml 
was de pseudo-eerste orde snelheidsko~~nstante van factor Xa Inaktiverlng door 
200 nM AT111, 0.33 min-' in de aanwezigheid van factor Va en phospholipide en 
9 5  min-' in de afwezigheid hiervan. De pselwdo-eerste orde inaktivlarings- 
klolnstaarten van protrornbinase waren onafhankelijk van de protrombina kolncen- 
tratie. Omdat ook in dit reaktiesysteern rneizatrornbine(des fragment 11, In plaats 
van a-trombine, het voornaamste produkt is tijdens de initiële fase wan pro- 
trombine aktivering had heparine nauwelijks invl~oed op de ATIIU-afhankelijke 
inaktivering van het geaktiweerde protrombine. 

Un H~oofdstuk 6 zijIn heparine prepalraten en heparine fragrne~nten, die liggen 
in een molecuul massa bereik van 1,7100 tot 20,000 Da, olnderzocht op huIn 
katalyserend vermogen in de ATIII-afhankelijke inaktivering van hu maan factor 
Xa en van plrotrombi~nase tijdens pro4rombiare aktivering. De protrornbinase 
reaktie werd volgens het model beschreven ilIn Hoofdstuk 5, geanalyseerd. Dit 
rnod~el leidde tot een 3-parameter ve~rgeli~jki~n~g~, die een funktie was van de i~nitiële 
snelheid van protrombine aktivering en de pseu~do-eerste orde inaktiuerings- 
konstanten van protrornbi~nase en van het gevormde trombrina. De speci,.fieke 
kaitalyti~ch~e aktiviteiten van de heparines in de reakties met zowel factor Xa als 
protrombinase namen Poe met toenemende gemiddelde molecuull gewicht. In 
tegenstelling Zot resultaten van anders onderzoeksgroepen vertoonden alle 
heparines een ongeveer 5 keer hogere specifieke aktiviteit in de realktie met 
factor Xa dan in de reakctie met protrornbinase, aangewende dat onder deze 
omstandigheden de factor Valphospholilpide-afhan~kelijke bescher~rning van fac- 
tor Xa onafhankelijk van de heparine grootte Is. Door onze oorspronkelijke aanl- 
pak werd bovendien een tot nu toe onbeksnd fenomeen waargenlomen. Nalrne- 
lijk bovenop het effect dat heparine heeft op de vormi~ng van het inaktisve factor 
Xa-ATIII complex, reduceren heparines niet Mrr4,5@i0 de initidie snelheid van 
protrombiare aMivering in de aanwezigheid van ATlll. De grootte van het effecli is 
afhankeliglk van de heparine kancentratie. Onze hypothese is dat door de (snelle) 
vorming van het dissocieerbaar ATlillirh~eparinelfactor Xa-complex de aktiviteit was? 
fadar Xa, ten opzichte van zijn nafuurl~i~jk substraat psotrom~bine, Egedeeilaelijk) 
verloren gaat. 

Er zijn meerdere mechanismen voorstelbaar die verantwoordelijk zijn voor 
de bescherming van factor Xa tegen ATllliheparine. Naar onze mening is het 
meest waarschijnlijke m~odel, dis waarin factor Xa gemmplexeerd door factor Va 
(enlof phospholipide) ontoegankelijk geacht wordt voor ATIII. Inaktivsring van 



factor Xa treedt cI@chts dan op als het protrombinase dissocieert, en do 
"bescherming" wordt dus in feilte veroorzaakt door de bijzonder ongunstigte 
dissociatie van h@t protrornbinase (Hoofdstluk 9). 

Het meeste van onze huidige kennis inzake bloedst~olling en de daarbij 
optredende reakties zijn verkregen uit studies in statische, gesloten systemen. 
Blaed, htbt medlw~m waariln bloedstolllilng daadwerkelijk optreedt, is ech~ter een 
dynamische vliereistof dat zich vrijelijk door het bloedvadenstelsel beweegt. 
Tewijl de rheolctgie van het bloed zelf imi'tpuMend onderzocht is, is er weinig 
bekend over het verloop van bloedstollingsreakties aan een opperurllak tijdens 
stroming. Recentellijk is een eerste poging ondernomen om de aktivering van 
factor X door weefsel fador en factor Vllai in een open laminair sliromingsmodel 
te beschrijven (zie Hoolfdstuk 1). Yanweglie het belang wan een dergelijke aanpalk 
hebbnn wij ieen sooflgelijk stromi~ngrnodel ontwikkelld om de aktivering van 
protrombine door protrombin~ase, en het effect van heparine en ATIlI hierop te 
best~de ren. 

In Hoofdstuk 7 is hst onderzoek beschreven waarin het 1modelsys4eem is 
onltwikknld en gekaraktnriseerd. De binlnenzijde van glazen capillairen werden 
voorzien van een phosph~olipide bilaag, en vervolgsns geperfuseerdi met fador 
Va. Bij perfusie van fadolr Xa en protrombine maakte het gebonden factor Va 
assemblage van protrombinase mogelijk. De snelheid waarmee protramb' inase 
werd gevormd nam toe met toenemende factor Xa koncentraties en stromings- 
snelheden, hetgeen verenigbaar is met een assemblage van protrombinaise die 
afhangt van de flux van factor Xa vanuit de stromende vloeistof, door de stil- 
staande grenslaag naar het phosplholipide-gebonden factor Va. Mits factor Xa en 
pmtrornbine aanwezig waren in de stromende uloeistof, was hel protmmbinass 
(schijnbaar) irreversibel; gedurende minste~ns 20 minulten trad geen verlies van 
protrombinasiei aktiviteit op. De snelheid van protrombine aktivering was liheair 
afhankelijk van de oppervlaktedichtheid aan pr~t~rombinase. In de aanwezigheid 
van 1.0 PM protromblne, bij een afschuifsnelheld ('shear raten) van 82 s'', was 
der glern~ilddelde snelheid van trombine vorming 870 molUmin per mol protrom- 
binase. In tegenstelling tot hetgeen waargenome~n Is lin reageerbuis experimen- 
ten bleek dat in dit stromingsmodel de vorming van a-trornbine de voorke~ur had 
boven de vorming van meizot~rombine(des fragment 1 ). 

lln Hoofdstuk 5 werd die re~mming van protrombinase door ATIII en heparine 
in dit stromingsrnadlel onderzocht. Capillairen die met een phospholipide billaag 
bledskt waren eln phospholigide-gebonden factor Xa en factor Va bevatten 
werden g~eped~useerd me4 11.0 PM pratrombine in de aanwezigheid van 0.50 niki 
factor Va (afschuifsnelheidi 28 s''). Ook hier was de snelheid van protrombina 
omzetting rli~schteven~redlig met de oppervlaktedichtheid van protrombinase. Ver- 
vollgens werd ATIII aan het psrfusaat toegevoegd, ten gevolge waarvan de vrije 
trornbine koncentratie aan de capillair uitlaat drastisch glereduceerd werd: 50% 
remming werd verkregen in de aanwezigheid van 0.7 PM ATRII. Echter uit de 
perfusie van vervolgens enkel protrombine bleek dat de p~rotrombin~asgaktiviteit 



nauwelijks geremd kon worden. Bij een plasma AT111 koncentratie (2 PM) werd 
een lichte remming van paotro~mbinase waargenamlfiin: lCDaia van de ak'tiviieit 
verdween gedurende een 10 minuten dulrende perfusie. Als tijdens de perfusie 
met ATUII protrombine werd weggelaten uit het perfusaat, af als een specifieke en 
krachtige trombine remmer (hirudline; 2.0 FM) werd toegevoegd aan het per- 
fusaat, werd een meer uitgesproken rernmi~ng van protrambinase waargenolmen: 
40% restaktiviteik kon bepaald worden na eert 10: minuten durende perfusie. 
Hieruit konclwdeerden wij dat trornbine, kontinu g~eproduceerd aan het. opper- 
vlak, het AT111 in de grenslaag consumeert. De bcchnta' ATYll koncantratie in de 
nabijheid van de enzymatische complexen is derhalve ruiiet meer dan een fraktie 
wan de initiële ATIII koncentratie in de vlloeistofstr~aarn. Niet-gefraktioneerde 
heparine en pentasaccharide  arsn nel den weliswaar dle ATIII-afhankelijlke inakti- 
verring van pootro~mbinase, doch in een geringere mate dan waargenomen met 
een protrombinase geassembleerd aan het oppe~wlak van kleiln~e un~i~larninaire 
phospholipide wesicles. Om meer inzicht te verkrijgen in het werkingsmscha- 
nisme valn heparine ond,er fysiollogisch relevante ornstand8glheden, zullen er 
meer studies, ander uiteenlopende omstandigheden in een dergelijk strornings- 
model uitgevoerd moelen worden. 

De bevindingen weergegeven in dit proefschrift zijn in overeenstemming 
met het denkbeeld dat regulering van de bloedstoll~ing door heparine, onder in  
vivo omstandigheden voornamelijk plaatsvindt tijdens de vorming wan plrotlrom- 
binase en niet door eeln directe remming van e@n~rnaal gevormd protrombinase. 
De vorming van protrounbinasie kan geremd worden door het wegvangen van 
trombinle, dat benodigd is voor de aktivering van factor V en factor Vlll, of door 
het wegvangen van het vrije factor Xa. Concludenand kunnen we stellen, dat het 
doel van antitrombotische therapie veelaleer het onderdrukken van trambine- 
vorming lijkt dan het enkel weglvangen van reeds gevormd trombine. Het is 
precies deze akti~vi~teit dile heparines gemeen hebben met een andere, gewestig- 
de groep antitrombotlca, namelijk die van de oralle antistollingsmiddelen. 




