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Summary

1/1 vrYo; a

Interactions between blood platelets and the vessel wall play an important role in

hemostasis and in many vascular diseases such as thrombocmbolism. When a vessel wall is

damaged, platelets adhere to the exposed subcndothclium. become activated, and assemble into

an aggregate (thrombus). This thrombus can be stabilized through tight platelet-platelet

interactions and via formation of fibrin. On the downstream side of the thrombus, new

aggregates are often formed due to the continuous recruitment of platelets from the hliHHl. These

aggregates are repeatedly shed from the thrombus as emboli, a process called emboli/ntion.

Such a thromboembolic process may lead to vessel occlusion, either at (he site of injury (by the

thrombus) or downstream (by the emboli). The aim of the studies described in this thesis was to

obtain a better insight in the pathogencsis of thromboembolism in vm> and. in particular, in the

behavior of individual platelets and in the contribution of the prothrombotic factors mlcnosinc

diphosphatc (ADP) and thrombin.

All studies (chapters 3-6) were performed using an ;n v;w model in which rabbit

mesenteric microvessels were mechanically injured by puncturing the vessel wall. The resulting

thromboembolic reaction was visualized in real-time using intravital microscopy. In all vessels,

red blood cells were seen leaving the vessel upon puncture, indicating that all layers of the

vessel wall were damaged. Bleeding was stopped by the quick formation of a thrombus, from

which emboli were shed repeatedly. Whereas embolization stopped after some time, the primary

thrombus remained unchanged at the site of injury during the observation period.

Knowledge on single platelet behavior and intraccllular mechanisms during

thromboembolism ;'« v/Yo is scarce. Chapter 3 describes an extension of the established />; Ww

method to detect in real-time and to quantitate activation of single platelets participating in a

thromboembolic reaction, using their cytosolic free calcium concentration ((CV),) as an

activation marker. To this purpose, isolated platelets were labeled with the calcium-sensitive

fluorescence probe fluo-3 and injected into anesthetized rabbits so that 0.5-1% of their

circulating platelets were labeled. Subsequently, a thromboembolic reaction was induced in

arterioles, and fluorescence intensity changes (representing changes in [CV*],) of labeled

platelets participating in this reaction were quantified. The method was validated by assessing

that labeled platelets behave similarly to native platelets and that fluorescence intensity is not

influenced by dye leakage. In addition, defocusing artifacts can be distinguished from intensity

changes due to changes in [Ca"'j,. The results show that the activation patterns of single platelets

participating in thrombus formation are different from those involved in emboli/ation. Upon

adherence to the primary thrombus, platelets exhibited a prolonged [Ca**]j increase,
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Chapters

accompanied by shape change and degranulation. This indicates a high level of activation and is

consistent with a role for strong platelet agonists like collagen and thrombin. In contrast, when

platelets adhered to a growing embolus their [Ca**], rise was transient and they hardly showed

shape change and degranulation, indicating a lower level of activation and suggesting the

involvement of weaker agonists such as ADP.

ADP is considered to be a key platelet agonist during thromboembolism, because it is

released from platelets upon activation and can amplify the responses to other agonists. ADP-

induced platelet activation involves two receptors, P2Y, and P2Y,;. The role of the P2Y|2

receptor during a thrombocmbolic reaction in arterioles was investigated in chapter 4. Rabbits

were treated with the selective P2Yu antagonists AR-C69931MX or clopidogrel, the latter being

a widely used anttlhromhotic drug in humans. Both substances significantly reduced the total

duration of emboli/ation, in which period less and smaller cmboli were produced. The size of

the initiul thrombus was also reduced, but its stability was not influenced, i.e. plug formation

was still effective in stopping bleeding and preventing rcbleeding. These results may explain the

beneficial effects of P2Y|i receptor antagonists in the prevention of ischemic events in patients

with arterial thrombosis.

P2Y| is also considered a potential target for antithrombotic therapy, but its role, as well

as the combined role of both receptors in the dynamic process of thromboembolism /« vm> is

largely unknown. In chapter 5. the effects were studied of blocking P2Y|, P2Y|;, or both during

a thromboembolic reaction in arterioles. Blocking of P2Y| (using the compound A3P5P)

significantly reduced total duration of emboli/ation to a similar extent as blocking P2Yi:, and

again less and smaller emboli were produced. Experiments with fluo-3 labeled platelets showed

that this was not due to decreased platelet adherence, but rather to decreased interaction strength

between platelets. Surprisingly, simultaneous blockade of both receptors did not further reduce

emboli/alion. Unlike P2Y,: blockade. P2Y| blockade reduced the stability of the thrombus,

since rcbleeding occurred more frequently in the A3P5P-treated vessels. The latter is probably

not mediated via reduced fibrin formation, since inhibition of P2Yi did not influence platelet-

dependent thrombin generation /// Wm>. The effect of P2Y| blockade on thrombus stability

could, however, be due to the fact that P2Yi (but not P2Y|;) blockade reduced the transient

intracellular calcium signals in single platelets, which reduces secretion of substances involved

in thrombus stabilization. Altogether, the findings in chapters 4 and 5 show that both platelet

ADP receptors are involved in the formation of emboli on the downstream side of the primary

thrombus. Beside this role in embolization, P2Yi: is partially responsible for the size of the

thrombus, whereas P2Y| is important for its stability.

Accumulating evidence shows that the processes of platelet activation and blood

coagulation arc mutually dependent. Thrombin. being a major platelet agonist and a crucial

coagulation product responsible for the formation of fibrin, plays an important role in this
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interdependency. Because arterial thromboembolism is thought to be mainly dependent on

activated platelets, whereas fibrin is considered more important in venous thromboembolism. the

role of thrombin was investigated in both arterioles and vcnules (chapter 6). In punctured

artcrioles, inhibition of factor Xa or thrombin significantly decreased the si/e of the thrombi as

well as their etTectivcness (characterized by increased frequency and duration of reblecding). In

venules. a significant reduction in thrombus si/e was also found, whereas the increase in

reblecding was smaller. [Xfwnsircam shedding of emboli from the primury thrombus wus not

influenced by either Xa or thrombin inhibition, regardless of vessel type. These findings

demonstrate that -in the present model- thrombin. formed via the Xa pathway, plays a distinct

role in thromboembolism in arterioles as well as venules. Thrombin appears to be particularly

important for the formation of a hemostatically effective primary thrombus, its contribution

being more eminent in the arterial than in the venous system.

In the General discussion (chapter 7). an overview is given of the current knowledge of

factors involved in thrombocmbolism. The two phases of this process, i.e. thrombus formation

and cmbolization, are characterized by different levels of platelet activation and different

contributions of ADP and thrombin. Platelets in a thrombus are more strongly activated; their

initial activation is probably achieved through exposure of collagen after cndothclial cell

damage. Platelets activated by collagen can release ADP and become procoagulanl and, hence,

promote thrombin formation at their surface, and both ADP and thrombin were shown to be

involved in determining thrombus size. Thrombus stability is largely dependent on thrombin

(probably via formation of fibrin and by stimulating platelets), but ADP binding to P2Y| was

also demonstrated to play an important role. The platelets in the emboli are only weakly

activated, and embolization seems unaffected by the presence or absence of thrombin. The

formation of emboli seems to depend mainly on prothrombotic substances released from

activated platelets such as thromboxane A; and ADP, the latter being involved via both its

receptors. Endothelium-derived platelet-inhibiting substances like nitric oxide and prostacyclin

can inhibit aggregate formation, and counteract the platelet stimulating effects of these factors.

Hence, embolization ends when the balance between prothrombotic and antithrombotic factors

shifts towards the antithrombotic side.

The data gathered in this thesis have increased the knowledge on the pathogenesis of

thromboembolic processes /'/; v/Vo, especially regarding the role of single platelets and of the

prothrombotic factors ADP and thrombin. Combined with the results from /« v//r« studies,

studies in other animal models, and studies in humans, this knowledge will help to improve the

treatment strategies for thromboembolic disorders in patients with cardiovascular disease.
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Samenvatting

Bloedplaatjes / i jn de kleinsle celtulaire elementen in het blood, en / i jn onmisbuur hij hot

stoppen \an bloedingcn in hcschadigde blocdvatcn (hcmostasc). / i j / i jn echter ook bctrokkcn

bij verscheidene ziekteprocessen in het hart en vaatstelsel. waarondcr tromboso. Al> bloed door

een intact bloedvat stroomt, bevinden de meeslc bloedplaatjes zich rclaticf dicht bij de

vaatwand. Soms maken ze ook contact met die wand, maar hechting wordt voorkomen door de

zogenaamde antitrombotische eigenschappen van de endotheelcellcn. die de binncnbcklcding

van de vaatwand vormen. Wanneer het endotheel echter beschadigd raakt, gaan blocdplaatjcs

zich hechten aan de beschadigde vaatwand (adhesie) en worden /c gcactivccrd. l)t>or stollcn die

daarbij vrijkomen raken \ervolgens ook andere blocdplaatjes geactiveerd. Doordat de

geactivecrde bloedplaatjes aan elkaar gaan hechten (aggrcgatie). vomit /ieh op de plants van

beschadiging een bkx*dplaatjesprop of-plug die de beschadiging a Idiclit en -als dat nodig is- hot

bloeden stopt. Deze plug wordt ook wel trombus genocmd, en dankt zijn stevighcid aan de

sterke binding tussen de bloedplaatjes en aan de vorming van een netwerk van fibrinc-draden.

Fibrine is het eindproduct van de bloedstolling, een proces dat vcrloopt via een aantal

opeenvolgende readies tussen eiwitten uit het bloed. Blocdstolling kan. net als hloedplaaljcs-

activatie, in gang worden gezet door een vaatwandbeschading.

In veel gevallen gaat het proces van bloedplaatjcs-activatie door nadat ecn trombus

eenmaal gevormd is. Hierdoor kunnen aan de stroomafwaartsc /ijde van de trombus steeds

nieuwe bloedplaatjes aanhechten. Deze aggregaten brcken van tijd tot tijd van de trombus af en

worden als emboli meegevoerd door het blocd (embolisatie). Het totale proces van trombus

vorming en embolisatie wordt ook wel trombo-embolisme genoemd. Wanneer de trombus

voldoende groot is, kan deze een bloedvat afsluitcn en de blocdstroom stoppen; ook de emboli

kunnen stroomafwaarts kleinere vaten afsluiten. In bcidc gevallen zal het achtcrliggendc wccfscl

(tijdelijk) geen zuurstof en voedingsstofTen krijgen. wat erg schadclijke gevolgcn kan hebben;

een dergelijk proces ligt bijvoorbeeld ten grondslag aan een hart- of herscninfarct. Om dit soort

trombo-embolische processen zo goed mogelijk te kunnen bestrijden of voorkomen, is het

belangrijk dat we meer inzicht krijgen in de ontstaanswijze en het vcrloop crvan. Dit was dan

ook het doel van het onderzoek in dit proefschrift. Meer in het bijzonder is gekeken naar het

gedrag van individuele bloedplaatjes tijdens zo'n trombo-embolisch proces, en naar de bijdrage

van enkele belangrijke factoren die plaatjes kunnen activeren: adenosine difosfaat (ADP) en

trombine.
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Veel van dc kennis omtrent de readies van blocdplaatjes en endotheelcellen kan worden

uitgezocht met behulp van blocdmunsters of geisoleerde cellen "/>» v/7ro" (in buisjes). In zo'n

geval ontbreken echter bclangnjke factoren afkomstig uit het omringende weefsel.

Expcrimcnlcn in proefdieren maken gebruik van de kennis die is opgedaan bij in W/ro

cxpcrimcntcn en tcstcn wat er gebcurt in dc situatie zoals die in het levendc dier "in Wvo"

optrccdl. In dc studies die in dit proefschrift staan beschreven is met behulp van een speciale

lichtmicroscoop, cen zgn. mtravitaal microscoop, de trombo-embolische reactic bestudeerd in

levendc. verdoofde konijnen. Deze rcactie wcrd opgcwekt door een vaatwandbeschadiging in

klcinc blocdvatcn in het darmvlies. Arteriolcn (de klcinstc slagaders) en venulen (de klcinste

uders) werden aangcprikt met cen gla/cn naaldjc (micropipct). waardoor een gat in de vaatwand

ontstond. Ilicrdoor ontstond cen blooding waarbij rode bloedcellen het vat verlatcn. Deze

blocdmg wcrd binncn cnkclc seconden gestopt dtxir dc vorming van cen trombus (bestaande uit

gcactivccrde blocdplaatjes). waarvan herhaaldchjk cmboli albraken die werden meegevoerd

door het blocd. lloewcl deze cmbolisatic na cnige tijd stopte. bleef de trombus zelf onverandcrd

op dc pick van beschadiging zittcn.

Er is nog maur wcinig bekend over het gedrag van individuelc bloedplaatjes die

deelncmcn aan cen trombo-cmbolisch proces //» »'m>. ()m dit gebrek aan kennis op te vullen is

ecu mcthodc ontwikkcld die het mogelijk maakt om activatic van individucle bloedplaatjes

tijdcns cen trombo-embolische reactie zichtbaar tc maken en tc meten (hoofdsluk 3). We hebben

gebruik gemaakt van dc wctenschap dat activiteit van bloedplaatjes gepaard gaat met

vcrandcringen in de intracellulairc calcium concentratie ([Ca"'],). Geisoleerde bloedplaatjes,

utkomstig uit donor-konijnen, werden verbonden met een fluorescente probe die gevoelig is

voor vcrandcringen in [Ca"'],. Deze 'gclabeldc' bloedplaatjes werden ingespoten in verdoofde

konijnen. met als gevolg dat 0.5-1% van alle bloedplaatjes in deze konijnen gelabeld waren.

Vcrvolgens werd in arteriolcn een trombo-embolische reactie opgewekt. waar de gelabelde

bloedplaatjes aan dcclnamcn. Terwijl deze hechtten aan de trombus of een embolus werden

vcrandcringen in lluorescentie gemctcn. Controles wezen uit dat deze

tluorcscenticvcranderingcn represcntatief waren voor veranderingen in [Ca'*],, en dat de

gelabelde bloedplaatjes zich hetzelfde tc gedrocgen als dc overige. niet-gelabelde bloedplaatjes.

Met behulp van de/e methode kon worden vastgcsteld dat blocdplaatjes in cen trombus veel

sterkcr gcacti\eerd zijn dan blocdplaatjes in dc cmboli. Wanncer blocdplaatjes aan een trombus

hechtcn. stijgt het [Ca"'], onmiddellijk en blijtl het niveau hoog Bij bloedplaatjes die aan een

embolus hechtcn stijgt het (Ca"*], ook. maar zakt het vrijwel metecn weer terug naar het

beginnivcau. Samcn met verscheidene uitcrlijkc kenmerken van bloedplaatjes in trombus en

cmboli wijst dit crop dat tijdens tn>mbus\orming stcrke plaatjes-activercnde factoren (zoals

collagcen en tmmbine) een belangrijke ml spelen. terwijl in de embolisatie-fase vooral de

minder sterkc factoren (zoals ADP) van belang zijn.
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ADP komt vrij uit geactiveerde bloedplaatjes. en kan vervolgens andcre plaatjes

activeren. waardoor het de reactie van plaatjes op andere stotYen kan versterken. Bloedplaatjes

hebben aan nun oppervlak twee typen receptoren die ADP kunnon binden: P2Y| en P2Y|».

Binding van ADP aan de/e receptoren start vervolgens intraccllulaia- signalcn die crvoor zorgen

dat bloedplaatjes geactiveerd worden. In hoofdstuk 4 is gekeken naar dc rol van binding van

ADP aan dc P2Y,; receptor tijdens de trombo-embolische reactie. Sommige konijnen werden

behandeld met stoffen die P2Y,; blokkeren. en dus voorkomen dat dc/e receptor plaatjes

activeert. In deze konijnen bleek na het aanprikken van artenolen vooral dc cmbohsatie geremd

te zijn: zowel de embolisatieduur als het aantal en de groottc van de cm boh waren algcnomcn

ten opzichte van konijnen die niet met P2Yi;-remmers behandeld waren. ()ok dc trombus was

klciner in dc behandelde groep. maar dezc was nog steeds 'stabiel'. d.w.z. cft'ccticf in -.1.1.11 oni

hei bloeden te stoppen en nieuwc blocdingen (herbloedingcn) tc voorkomen. Onulal het rcinincn

van P2Yi: de embolisatie (en dus ook de kans op bloed\at\erstoppmg) \ennindcrt, /onder

daarbij de trombus minder stabiel te maken. bicden dezc resultatcn cen mogelijkc \crkluring

voor de effectiviteit van P2Yi;-remmers bij de behandchng van trombo-cmbolismc bij palii'nlcn.

Ook de andere ADP receptor. P2Y|, wordt gezicn als ccn mogclijk aangnjpingspunt voor

antitrombotische medicijnen. Er is echter nog maar weinig bekend over de rol van P2Y|,

alsmede over de gezamenlijke rol van P2Y, en P2Y|?. tijdens trombo-embolische processen /'«

i/w. In hoofdstuk 5 is daarom het clTect van P2Y| blokkade op een trombo-embolische reactie

vergeleken met dat van P2Yi: blokkade; daarnaast is het effect van gelijktijdige remming van

beide receptoren onderzocht. Het remmen van P2Y| verminderde de embolisatieduur en het

aantal en de grootte van de emboli. in dezelfde mate als werd gezien bij remming van P2Y|2-

Experimenten met fluorescent gelabelde bloedplaatjes lieten zien dat dit niet het gevolg was van

een afgenomen aanhechting van plaatjes, maar dat de stevigheid van de verbinding tussen dc

plaatjes verminderd was. Tegen de verwachting in bleek bij gelijktijdige blokkade van P2Y, en

P2Y,; geen verdere remming van de embolisatie op te treden. Bovendien resultecrdc P2Y|

remming (in tegenstelling tot P2Y|; remming) in een verminderde stabilitcit van de trombus, wat

gckenmerkt werd door het vaker optreden van herbloedingen. Dit laatste is waarschijnlijk niet

het gevolg van verminderde aanwezigheid van fibrine. aangezien P2Y, remming geen effect had

op trombine vorming /« vi/ra, en trombine juist verantwoordclijk is voor fibrine-vorming. Het

effect van P2Y, blokkade op trombus stabiliteit heeft. daarcntcgen. waarschijnlijk te maken met

de remming van de intracellulaire calcium respons door P2Y, blokkade, wat kan Icidcn tot

verminderde afgifte van stoffen die kunnen zorgen voor stevige binding tussen de plaatjes.

Samenvattend wijzen de bevindingen uit hoofdstuk 4 en 5 erop dat beide ADP receptoren in

sterke mate betrokken zijn bij de vorming van emboli aan stroomafwaartse zijde van de trombus.

Daarnaast is P2Y,; betrokken bij de groei van de trombus, terwijl P2Y| een belangrijkc rol

speelt bij de effectiviteit van de trombus tot het voorkomen van herbloedingen.
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Het wordt steeds meer duidelijk dat de processen van bloedplaatjes-activatie en

blocdstolling niet los van elkaar optreden, maar dat zij afhankelijk zijn van elkaar. Trombine is

zowel een sterke bloedplaatjes-stimulerende factor als een belangrijk onderdeel van de

blocdstolling: het is namchjk direct verantwoordelijk voor de vorming van fibrine. Daarom

spcclt trombine ccn cruciale rol bij deze onderlinge athankelijkheid. De vorming van trombine

wordt gckatalysccrd door het eiwii factor Xa. en deze reactie wordt sterk versneld wanneer er

een zogenaamd procoagulant oppervlak aanwezig is. Sterk geactiveerde bloedplaatjes kunnen

zo'n procoagulant oppervlak hebben. en zodoende kunnen bloedplaatjes de trombinevorming

bcmvlocdcn. Omdat in het algcmccn wordt aangenomen dat trombo-embolisme in arterien

vooral afhankelijk is van bloedplaatjes, terwijl bij trombo-embolisme in venen juist fibrine erg

belangrijk wordt geacht, is de rol van trombine bestudeerd in zowel arteriolen als venulen

(hoofdj>tyk 6). In aangcpriktc arteriolen blcek dat tijdens trombine remming een kleinere

trombus werd gevormd, en dat deze ook minder effectief was in het voorkomen van

hcrbloedingen: ze traden vaker op en dc totalc blocdingstijd was verlengd. In venulen trad

dit/elfde fenomecn op, maar de tocnamc in het aantal herbloedingen was veel kleincr. De

vorming van emboli aan dc stroomafwaartsc zijde van dc trombus werd niet beinvloed door het

rcmincn van trombine. noch in arteriolen noch in venulen. Deze resultaten laten zicn dat

Irombinc in /owel arteriolen als venulen een rol speelt in het trombo-embolisch proces, en dat

trombine met name belangrijk is bij de vorming van een stabielc (of effectieve) trombus. Dit

komt waarschijniijk doordat trombine zorgt voor de vorming van fibrine en voor een hechte

binding tussen de bloedplaatjes. Trombine is meer betrokken bij trombusvorming in arteriolen

dan in venulen, en lijkt geen rol te spelen bij dc cmbolisatie.

In hoofdstuk 7 staat beschreven wat er -uit dit en ander onderzoek- bekend is over de

factoren die een rol spelen bij trombo-embolisme. De twee fases van het trombo-embolische

proces. nl. trombus vorming en cmbolisatie. worden o.a. gekarakteriseerd door verschillende

mate van bloedplaatjes activatie en door verschillende bijdragen van ADP en trombine. Plaatjes

in een trombus zijn zeer sterk geactiveerd. waarschijniijk ten gevolge van blootstelling aan

collageen. C'ollageen is een vaatwandbestanddeel dat zich onder het endotheel bevindt en dus in

pas contact komt met het bloed wanneer het endotheel wordt beschadigd. Het is een sterke

plaatjes activator, die er o.a. voor kan zorgen dat ADP vrijkomt en dat trombine wordt gevormd

nan het pliiatjesoppervlak. ADP en trombine kunnen dan zorgen voor verdere trombusgroei. De

stabiliteit van ecu trombus, d.w.z. zijn cffcctivitcit tot het stoppen van bloedingen en het

voorkomen van herbloedingen. is grotendeels afhankelijk van trombine. maar ADP binding aan

de P2Y| receptor is hierbij ook belangrijk. Bloedplaatjes die zich bevinden in de emboli zijn

minder sterk geactiveerd dan die in de trombus, en cmbolisatie is nauwelijks beinvloed door de

aan- of afwe/igheid van trombine. De vorming van emboli is wel aftiankelijk van

protrombotischc factoren als tromboxane A; en ADP. waarbij in het geval van ADP beide
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receptoren belangrijk zijn. Het plaatjes-stimulerende cfTect van deze stotTen wordt tcgengegMit

door plaatjes-remmende factoren die vrijkomen uit het endotheel: NO (stikstofoxide) en

prostacycline. Het embolisatie-pnK-es stopt dan ook wanneer deze laatstc factoren dc overhand

krijgen.

Dit proefschrift levert een bijdrage aan de kennis omtrvni het ontstaan en het verloop van

trombo-embolische processen m vivo, met name betretTcndc de rol van individucic hlocdplautjcs

en de factoren ADP en trombine. Samen met de rcsultaten uit m Wm> ondcrzock. onderzock met

andcre proefdiennodellen en onder/oek bij de mens zal dit leiden lot een beterc

behandelingsstrategie van trombo-cmbolisme bij patifnten met hart- en vaat/iekten.
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