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chapter 7

summary and conclusions

'IS

w Thrombin, the end product of the coagulation cascade, plays a central
role in the process of hemostasis. It is both the effector enzyme, able to
clot fibrinogen and to activate platelets, and a central regulatory protein,
being at the origin of several important positive and negative feedback
loops of the coagulation system.

Qualitatively, the course of events during coagulation in plasma is
largely known. Mostly, the reactions involved and their consequences
have been deduced from observations in systems of purified proteins.
Plasma, however, contains a large number of proteins, among which,
presumably, a considerable number with unknown function. This implies
that a fair number of reactions may be taking place simultaneously. It is a
well known fact that the effort of analysis increases rapidly as the number
of reactions that has to be taken into account grows bigger. Making
reliable quantitative predictions about reactions in plasma, therefore, is
very difficult. Significant uncertainty accompanies even a qualitative
deduction. As thrombin is involved in so many reactions simultaneously,
the task of predicting its behaviour in vivo, from experiments carried out
in purified systems becomes daunting. We therefore chose to stay close to
the physiological milieu of the coagulation system, and set up
measurements in plasma and whole blood. In doing so it was inevitable
that we sacrificed, to a certain extent, the exact definition of the
experimental system used. But it should be kept in mind that we could fall
back on a solid base of knowledge of the proteins involved and their
interactions, and that experiments in purified or partially purified systems
still served as valuable tools for testing hypotheses.

Techniques for accurately measuring concentrations of activated
clotting factors in plasma are a sine qua non of this kind of experiment.
This is not always a triviality. Complicating factors, such as the
interference of other clotting factors which are present in plasma, the low
prevailing concentrations of several coagulation enzymes, and the
instability of some of these proteins, often render existing assays unusable,
so that new techniques had to be developed.

Chapter 1 gives a general introduction to the subject of this thesis.
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Chapter 2 describes a technique for the measurement of thrombin
generation in freshly collected whole blood without added anticoagulants.
In this way the reaction medium more closely approximates the
physiological conditions of coagulation. The assay is based on the
chromogenic measurement of thrombin concentrations after centrifugal
discarding of cellular components from the blood sample, like it is done
when preparing plasma. The difference is that this separation takes place
in subsamples which are drawn from the clotting blood, and which have
been diluted in buffer containing the chromogenic substrate for thrombin.
In this way processing of the original blood sample can be avoided. This
technique was used first to analyse the differences between coagulation in
blood without an added anticoagulant, and blood collected on citrate as
usual. The procedure of collecting blood on citrate and subsequent
recalcification may, because of a number of reasons, influence the
function of blood platelets and the coagulation system. It is shown that
thrombin generation after triggering coagulation with low concentrations
of thromboplastin occurs sooner in native whole blood than in citrated
whole blood. This acceleration is not a consequence of a suboptimal Ca*+
to citrate ratio. Furthermore, the lag time of thrombin generation was
shortened relatively more in the presence of heparin, so that the effect of
heparin, as measured in cilrated blood or platelet rich plasma is somewhat
overestimated. Thus it is evident that anticoagulation of blood using citrate
has a clear influence on the coagulation process. Possible explanations for
this influence include a change of pH, lowering of the concentration of
Mg*+ ions, and a direct interaction of citrate with platelets.

Since activated platelets provide the negatively charged phospholipid
surface necessary for efficient reactions in the coagulation system, and
since thrombin, especially in combination with collagen, is the most potent
physiological activator of platelets, the coagulation system and platelet
activation are closely linked. This linkage, as well as a much clinical
evidence for the antithrombotic action of anticoagulant drugs, also in the
platelet rich (arterial) thrombus, suggest that affecting the concentration of
free thrombin might be the principal mechanism of action of
antithrombotic drugs. This hypothesis, however, seems to be falsified by
the well known antithrombotic action of aspirin, a drug of which no
influence on thrombin generation was known. Chapter 2 describes that
intake of 500 mg of aspirin delays and inhibits thrombin generation in
non-anticoagulated, thromboplastin triggered whole blood. This
observation lends support to the notion that inhibition of thrombin is on a
common pathway of the various sorts of antithrombotic therapy. In this
view it does not matter whether affecting the thrombin concentration be
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achieved by inhibition of thrombin formation (oral anticoagulation),
increase of thrombin inactivation (heparin) or inhibition of platelet functi-
on (aspirin). -*t> :<̂  W.N «woa? rs* t c nr̂ mt'naJ

; Determination of thrombin concentrations in plasma is a relatively
simple technique in comparison to the measurement of other enzymes of
the coagulation system. Furthermore we recently showed that this
measurement can be automated considerably by measuring the time
integral of the thrombin concentration, instead of the thrombin
concentration itself, in clotting plasma. Chapter 3 describes a
mathematical procedure to extract from both normal and integral thrombin
generation curves information that accurately describes the state of the
coagulation system and that would be difficult to obtain otherwise.
Thrombin in plasma is inhibited by a number of serine protease inhibitors.
The most important of these is antithrombin III. A minor part of the
thrombin is inhibited by o^-macroglobulin. The complex of thrombin and
oj-macroglobulin, however, introduces a significant difficulty in the
analysis of thrombin generation curves, as it retains some activity towards
the small chromogenic substrates used to measure thrombin
concentrations. Therefore, the first step in the analysis of thrombin
generation curves is the determination of the time course of the
concentration of free thrombin. This is done by calculating the value of
the first order decay constant for thrombin to o^-macroglobulin directly
from thrombin generation curves.

IS The decay constant of thrombin due to the other inhibitors has to be
measured in separate experiments. The velocity of thrombin inhibition at
any timepoint can be determined from these decay constants and the time
course of the free thrombin concentration. From this, the velocity of
prothrombin conversion, i.e. the activity of the prothrombin converting
enzyme, can be calculated. In this way a lower thrombin concentration can
be pin-pointed as inhibition of thrombin, or as inhibition of thrombin
formation.

The thrombin potential is a parameter which is influenced by all sorts
of antithrombotic medication. It is, therefore, a useful candidate to
supplement or even replace some of the present clinically used parameters
describing the state of the coagulation system. It is defined as the surface
under a time curve of the free thrombin concentration, and can readily be
obtained from thrombin generation curves.

Since carrying out thrombin generation experiments involves a
significant amount of experimental work, it is not a likely procedure to be
carried out routinely in a hospital laboratory. We recently developed a
new, largely automated, method to monitor the time integral of the
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thrombin concentration in clotting plasma. Chapter 3 extends the analysis
of thrombin generation curves to these time curves of the integral of the
thrombin concentration, and shows how all the information obtainable
from a classical thrombin generation curve, notably the thrombin
potential, can, in an analogous manner, also be obtained from integral
thrombin curves. '"'" • "

During the initial phase of blood clotting, traces of thrombin are
generated. These thrombin traces provoke the generation of more
thrombin by starting several positive feedback loops. Activation of
coagulation factor VIII constitutes one of these feedback mechanisms.
Chapter 4 describes a technique for measuring concentrations activated
factor VIII (factor Villa) in clotting plasma. This measurement is
hampered by the fact that factor Villa is generated only in very low
concentrations, less than 1 nM, and that it is very instable, having a half
life time shorter than 30 seconds. The complex of factor IXa and factor
Villa on a phospholipid surface has the ability to activate factor X. In this
process, factor IXa is the enzyme, and factor Villa functions as a
cofactor, accelerating the activation reaction. The determination of factor
Villa concentrations is based on this property. Subsamples drawn from
clotting plasma are diluted in a buffer containing excess factor IXa, factor
X, phospholipid vesicles and Cat ions . In this system factor Xa is
generated with a rate proportional to the concentration of factor Villa.
This factor Xa is subsequently measured using a chromogenic substrate.
The measurements is complicated by the capability of free factor Xa to
activate non-activated factor VIII present in a plasma sample. This
increases the factor X activation velocity in the measurement system, and
thus causes the concentration of factor Villa to be overestimated.
Furthermore, factor Xa is inactivated by antiproteases also originating
from the plasma sample. These complicating factors necessitated the
development of a novel technique in order to measure concentrations of
factor Villa in plasma in a quantitatively reliable manner. When a surplus
of chromogenic substrate is present during factor Xa generation in the
factor Villa assay, the chromogenic substrate acts as a competitive
inhibitor of factor Xa, inhibiting all reactions of factor Xa except
chromogenic substrate hydrolysis. Thus, the 'side reactions' of factor Xa
are inhibited and at the same time the rate of substrate conversion is a
measure of the amount of factor Xa present.

The presence of chromogenic substrate during the factor Xa generating
reaction results in timecurves of optical density that follow a parabolic
pattern. Mathematical analysis of this parabola shows that the factor Villa
concentration appears in the quadratic coefficient, and can be obtained by
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a simple quadratic least squares fit procedure. The resulting assay of factor
Villa was shown to be linear with the factor Villa roiyrntratton and to be
specific for factor Villa. » i » - . ^ ' * if- *> • *

The principle of the presence of chromogenic substrate during
procnzyme activation, as developed for the measurement of factor Villa,
was subsequently applied, in the experiments described in chapter S. to the
measurement of factor Xa concentrations in plasma. This was necessary
because the concentrations of factor Xa in plasma after triggering with
physiologically low concentrations of tissue factor appeared to remain very
low. For this reason, and because of a too low specificity, direct
measurement using a chromogenic substrate was not feasible. Measuring
factor Xa via a two-stage prothrombinase assay was hindered too much by
the high concentrations of thrombin that were generated simultaneously in
clotting plasma. The presence of a chromogenic substrate for thrombin
during the thrombin generating step of the assay resolves this difficulty,
since analysis of the parabolic time curves of optical density showed thai
the factor Xa concentration only appeared in the quadratic coefficient of
these curves. Thus, factor Xa can be said to be responsible for the
acceleration chromogenic substrate conversion, whereas the plasma
thrombin concentration appears only in the linear coefficient, causing the
initial velocity of the optical density time curve. In this way, factor Xa
and thrombin are effectively separated, and is it possible to measure factor
Xa concentrations in the presence of thrombin concentrations that are up
to four orders of magnitude higher.

We used this technique, together with the method for measuring factor
Villa, and assays for factor Va and thrombin published earlier, to
investigate the events occurring during the early phase of coagulation in
plasma. In these experiments, coagulation was triggered with recombinant
tissue factor in a concentration range of 0.2 to 1 pM. These concentrations
are much lower than what is usual in most existing tests of the coagulation
system, but they are probably much closer to the values occurring in
coagulation in vivo.

The first remarkable observation was that the peak concentration of
factor Xa, which was dependent on the tissue factor concentration, was
reached within 20 seconds after triggering. In addition, the height of this
peak was very low (25 - 200 pM) in comparison to the high concentration
on non-activated factor X circulating in plasma (±180 nM). Still, the
concentration is high enough to cause fast and efficient thrombin
generation. The early occurrence of the peak value of the factor Xa
concentration was shown to be a consequence of the presence of the
recently discovered Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI), which shuts
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down factor Xa generation by the complex of Vila and tissue factor very
soon after addition of tissue factor to plasma. This followed from an
experiment in which TFPI was inhibited by anti-TFPI antibodies. A rise
of the factor Xa concentrations was observed which lasted for several
minutes, leading to peak concentration which was more than one order of
magnitude higher than the peakconcentration in the absence of antibodies.

The factor Xa concentration in plasma declined slower than could be
expected from its decay constant. Factor Xa seemed to 'wait' for factor V
activation, even when this was artificially retarded quite considerably by
the presence of a thrombin inhibitor. Part of the apparent slow decrease
was found to be due to on going activation of factor X by intrinsic tenase,
the complex of factor IXa with its cofactor Villa. This was deduced from
the measurement of factor Xa concentrations in plasma from a patient with
hemophilia A, demonstrating a considerably faster decay of factor Xa.
This experiment also serves as a direct demonstration of the role of the
alternative extrinsic pathway, or 'Josso loop' in clotting plasma.

Apart from thrombin also factor Xa has the capacity to activate the
cofactors V and VIII in purified systems. Experiments with the synthetic
thrombin inhibitor BIBG 64 BF, which delays thrombin formation without
influencing the onset of factor X activation, showed that cofactor
activation was be concomitant with thrombin generation and not with
factor Xa generation. The kinetic behaviour of the cofactors Va and Villa
after slow activation was shown to differ markedly. The peak values of the
concentration of factor Villa were dependent on the rate of its activation,
whereas maximal concentrations for factor Va were, apart from being 2
orders of magnitude higher, not influenced. This appears to be caused by
the stability of factor Va in plasma, which contrasts with the high degree
of lability of factor Villa. Since the activation of factor V and VIII was
not completely inhibited at the lower inhibitor concentrations, the minimal
first order constant of inhibition necessary to shut down cofactor activation
altogether can be estimated at 2 s '. Finally, the concentrations of factor
Va attained in plasma after the initial phase of the coagulation process are
much higher than the factor Xa concentrations, so that the maximal rate of
the extrinsic prothrombinase enzyme is probably limited by the factor Xa
concentration.

A logical sequel to the experiments described in the chapters 2 and 5
seemed the investigation of coagulation in a system even closer to
physiology: i.e. in blood flowing from a bleeding time wound. However,
the bleeding time test suffers from a large variability which not only sheds
serious doubt on its clinical usefulness, but also would introduce
significant, and very difficult to handle, variations when investigating the
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involvement of the coagulation process in the hemostasis of a bleeding
time wound. Our first goal was therefore minimizing the instrumental
variability, as described in chapter 6. We employed a strictly protocolled
technique which measures the rate of bleeding in time, instead of only the
time needed to stop bleeding. Blood flowing from a bleeding time wound
is taken up into a tubing circuit and led to photometer, where the
concentration of hemoglobin is measured. The Hb concentration is a
measure for the rate of bloodflow from the wound. This method also
allowed us to assess the usefulness of other parameters, such as the
amount of blood lost, and the average and peak velocity of bloodflow
from the wound. Our results indicate that of the parameters that can be
determined from the obtained bleeding patterns, the bleeding time still has
the lowest variability. This variability however, be it between individuals
or between different measurements within a person, is still very large and
in the same range as reported earlier in the literature. The high variability
ensures a relatively high degree of overlap of the bleeding times between
two populations, unless they are very far apart. Since bleeding time values
are very likely dependent on a number of parameters that cannot be
controlled, the power of the bleeding time as a clinical or pharmacological
test is small and arguably not prone to much improvement by
improvement of technique of measurement. This implicates that any
analysis of the clotting process in blood from bleeding time wounds will
be restricted with respect to a quantitative description.

//i vivo clotting is usually initiated upon vessel wall damage. The
clotting factors circulating in blood plasma are then exposed to tissue
factor present on the cell membranes of cells of the perivascular tissues.
Procoagulant surfaces are provided by damaged cells and activated
platelets. The physical and biochemical conditions prevailing may be very
different for different 'instances' of clotting. The flow conditions are
influenced by the type and size of the vessel. The availability of tissue
factor and procoagulant phospholipid surface is a function of the extent of
the vessel wall damage. Important is also whether the actual clotting
process occurs in the lumen of the vessel or in the extravascular tissue,
where flow may be completely absent. All this makes it very difficult to
extrapolate experimental data to the situation /n vivo. Therefore, the type
of experiments described in this thesis produces quantitative results that
are, in principle, valid only for the circumstances under which they were
performed. Although it may be tempting to generalize the conclusions
reached to laws governing clotting as a whole, care has still to be taken to
take into account the conditions prevailing at the particular time and place.
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availability of accurate techniques to determine thrombin, factor
Xa, factor Va, and factor Villa concentrations in plasma and blood has
given us the opportunity to start investigating the coagulation process in
near physiological conditions in greater detail. It is a small step, however,
in the task of elucidating the rules governing hemostasis in vivo. Many
more experiments, together with thorough analyses and model building,
are necessary, not only in plasma, but also in experimental systems
incorporating the important factor of flow, and, ultimately, in wi v/vo
situations. This, however, is only sensible when enough information has
been gained by other means to make a meaningful interpretation of the
data possible, just as it would not have been possible to place the
experiments described in this thesis in perspective, without the extensive
knowledge about the coagulation system obtained in systems of purified
proteins.

TBS

a»
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hoofdstuk 7 .• > • -

samenvatting en conclusies

«ü«Trombine. het eindprodukt van de stollingscascade, speelt een centrale
rol in de hemostase. Zij is zowel het effector enzym, in staat om
fibrinogeen te doen stollen en bloedplaatjes te aktiveren, als het
belangrijkste regulerende eiwit, omdat zij aan de basis staat van enkele
belangrijke positieve en negatieve terugkoppelingsmechanismen van het
stollingssysteem.
ir Jn kwalitatieve zin is de loop van de gebeurtenissen tijdens de stolling
in plasma grotendeels bekend. De betrokken reakties en de gevolgen van
die reakties zijn voor het merendeel afgeleid uit waarnemingen in
testsystemen met een zeer beperkt aantal gezuiverde eiwitten. Plasma
echter bevat een groot aantal eiwitten, waaronder een aanzienlijk aantal
met een nog onbekende functie. Dit betekent dat een fors aantal reakties
tegelijkertijd kan optreden. Het is een bekend gegeven dat de complexiteit
van analyse sterk toeneemt naarmate het aantal reakties waarmee rekening
gehouden moet worden groter wordt. Derhalve is het uiterst moeilijk om
betrouwbare kwantitatieve voorspellingen te doen omtrent reakties in
plasma. Zelfs een kwalitatieve deductie gaat gepaard met een niet te
verwaarlozen mate van onzekerheid. Omdat trombine in plasma betrokken
is bij veel reakties die tegelijkertijd kunnen optreden, is het een lastige
opgave haar gedrag m vivo te voorspellen uit de gegevens verkregen met
experimenten in gezuiverde systemen. Om die reden hebben wij besloten
ons onderzoek uit te voeren onder reaktieomstandigheden die dichter staan
bij het fysiologische milieu van de stolling en hebben we meetsystemen
opgezet in plasma en vol bloed. Daarbij is het onvermijdelijk iets van de
exacte definitie van het experimentele systeem prijs te geven. Men moet
hierbij echter bedenken dat we konden terugvallen op een solide basis aan
kennis over de betrokken eiwitten en hun interakties, en dat proeven in
systemen met gezuiverde eiwitten nog steeds een waardevol gereedschap
zijn voor het testen van hypothesen.

De beschikbaarheid van technieken voor het accuraat meten van
concentraties van geaktiveerde stollingsfactoren in plasma is een avufttt'o
«/ie 0KÖ non voor het onderzoek van de stolling onder meer fysiologische
omstandigheden. Dit soort meetmethoden is niet altijd triviaal.
Complicerende factoren, zoals interferentie van andere stollingsfactoren
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die in plasma voorkomen, de lage concentraties van verscheidene
stollingsenzymen, en de instabiliteit van enkele van deze eiwitten, maken
bestaande meetmethoden vaak onbruikbaar zodat nieuwe experimentele
technieken moesten worden ontwikkeld.

Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie over het onderwerp van dit
proefschrift. „ ^ ,», ,, „,,;,_,,,-*.-^,, .,:•.., .-.

# In hoofdstuk 2 wordt een techniek beschreven voor het meten van
trombinevorming in vers afgenomen bloed, dat geen bewerkingen heeft
ondergaan en waaraan geen anticoagulantia zijn toegevoegd. Dit om zo
dicht mogelijk bijde fysiologische omstandigheden te blijven waarin
stolling optreedt. De meetmethode is gebaseerd op een chromogene meting
van trombine na het centrifugaal verwijderen van de cellulaire
componenten van bloed, zoals dat ook plaats vindt bij het preparen van
plasma. Het verschil is echter dat deze scheiding pas gebeurt in monsters
die zijn genomen uit het stollende bloed, zodat bewerking van het bloed
omzeild kon worden. Deze techniek werd allereerst gebruikt om eventuele
verschillen in de bloedstolling te analyseren tussen bloed waaraan geen
anticoagulans werd toegevoegd, en bloed dat, zoals gebruikelijk, op citraat
werd opgevangen. De procedure van het afnemen van bloed op citraat en
vervolgens recalcificeren kan vanwege een aantal bekende en minder
bekende effecten van citraat, de werking van bloedplaatjes en het stol lings
systeem beïnvloeden. De vorming van trombine na het op gang brengen
van de stolling met lage concentraties tromboplastine bleek eerder plaats te
vinden in bloed waaraan geen citraat was toegevoegd dan in gecitreerd
bloed. Deze kortere latentietijd was niet het gevolg van een suboptimale
Ca*+/citraat ratio. Bovendien was de latentietijd relatief nog verder
verkort wanneer heparine in het bloed aanwezig was, zodat het effect van
het heparine, indien gemeten in gecitreerd bloed of plaatjesrijk plasma,
enigszins wordt overschat. Het is derhalve duidelijk dat antistolling van
bloed met citraat een aanmerkelijke invloed heeft op het stollingsproces.
Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een verandering van de pH, het
wegvangen van Mg*+ ionen, of een directe interaktie van citraat met
bloedplaatjes.

Omdat geaktiveerde plaatjes het negatief geladen fosfolipide oppervlak
leveren dat nodig is voor efficiënte reakties in het stollingssysteem, en
omdat trombine de beste fysiologische aktivator van plaatjes is, hangen het
stollingssysteem en plaatjesreakties nauw met elkaar samen. Deze
onderlinge band en de aanwijzingen uit klinische studies voor de
antitrombotische werking van antistollingsmiddelen, zelfs in geval van een
plaatjesrijke (artenèle) trombus, suggereren dat het beïnvloeden van de
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concentratie vrij trombine het belangrijkste werkingsmechanisme zou
kunnen zijn van antitrombotische medicijnen. Deze hypothese echter
wordt schijnbaar gefalsifieerd door de bekende antitrombotische werking
van aspirine, een middel waarvan geen invloed op de trombinevorming
bekend was. In hoofdstuk 2 wordt beschreven dat de inname van 500 mg
asprine door gezonde proefpersonen de trombinevorming zowel vertraagt
als remt in bloed zonder anticoagulans. Deze observatie geeft steun aan
het concept waarin remming van trombine gemeenschappelijk is aan de
verscheidene soorten antitrombotische therapie. Het beïnvloeden van de
trombineconcentratie kan worden bewerkstelligd door remming van
trombinevorming (orale antistolling), door het versnellen van de
trombineremming (heparine), of door remming van de plaatjesfunctie
(aspirine).

l De bepaling van trombine concentraties in plasma is een relatief
eenvoudige techniek in vergelijking met de meting van andere enzymen
van het stollings systeem. Bovendien hebben we recentelijk aangetoond dat
deze meting grotendeels kan worden geautomatiseerd door in plaats van
trombineconcentraties, de tijdsintegraal van de trombineconcentratie in
stollend plasma te volgen. Hoofdstuk 3 beschrijft een mathematische
procedure om zowel uit normale als uit integrale trombine generatie
curves, informatie te extraheren die de staat van het stollingssysteem
accuraat beschrijft, en die moeilijk te verkrijgen zou zijn op een andere
manier. Trombine in plasma wordt geïnaktiveerd door een aantal serine
protease remmers. De belangrijkste hiervan is het antitrombine III. Een
klein deel van alle trombine word geremd door a^-macroglobuline.
Echter, het inaktieve complex van trombine en deze laatste remmer
bemoeilijkt de analyse van trombine generatie curves, omdat dit complex
nog enige aktiviteit heeft ten opzichte van de kleine chromogene substraten
die gebruikt worden om trombine concentraties te meten. Derhalve is de
eerste stap in de analyse van trombine generatie curves het bepalen van het
tijdsverloop van de concentratie vrij trombine uit een curve die zowel de
concentratie vrij trombine als de concentratie van het aj-macroglobuline -
trombine complex weergeeft. Dit wordt bewerkstelligd door een procedure
die de waarde van de eerste orde afbraakkonstante van trombine voor o^-
macroglobuline direct bepaalt uit een trombine generatie curve.

De afbraakkonstante voor de inaktivering van trombine door de andere
remmers moet worden gemeten in aparte experimenten. Uit de totale
afbraakkonstante en de curve van de vrije trombineconcentratie kan de
snelheid van trombine inaktivering op ieder tijdstip bepaald worden.
Vervolgens kan dan hieruit de snelheid van protrombine conversie, ofwel
de aktiviteit van het protrombine converterende enzym, berekend worden.
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deze wijze kan worden bepaald of een lagere trombineconcentratie
het gevolg is van remming van trombine, of van remming van
trombinevorming.

Een parameter die beïnvloed wordt door alle soorten antitrombotische
medicatie is de trombinepotentiaal. Derhalve is dit een zeer bruikbare
kandidaat is om bestaande, in de kliniek gebruikte parameters die de staat
van het stollingssysteem beschrijven aan te vullen of zelfs te vervangen.
De trombinepotentiaal is gedefinieerd als de oppervlakte onder de curve
van de vrije trombine concentratie, en kan op een gemakkelijke manier
worden berekend uit trombine generatie curves. it

Omdat het uitvoeren van trombine generatie experimenten een
aanzienlijke hoeveelheid experimenteel werk met zich meebrengt, is dit
geen procedure die op een gemakkelijke wijze zou kunnen worden
toegepast in de routine van een ziekenhuis laboratorium. Recentelijk
nebben we een nieuwe, grotendeels geautomatiseerde techniek ontwikkeld
waarmee de tijdsintegraal van de trombineconcentratie in stollend plasma
continu kan worden gevolgd. In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe alle
informatie die verkregen kan worden uit een klassieke trombine generatie
curve, en met name de trombine potentiaal, op analoge wijze, kan worden
gedestilleerd uit een integrale trombine curve.

Tijdens de eerste fase van de bloedstolling zorgt een kleine hoeveelheid
gcaktivcerd factor X ervoor dat spoortjes trombine gevormd worden. Dit
trombine zorgt voor de vorming van grotere hoeveelheden trombine door
enkele positieve terugkoppelingsmechanismen op gang te brengen. Eén
van deze mechanismen is de aktivering van stollingsfactor VIII. In
hoofdstuk 4 wordt een techniek beschreven om de concentraties van
geaktiveerd factor VIII (factor Villa) in stollend plasma te meten. Deze
meting wordt bemoeilijkt doordat factor Villa slechts in zeer lage
concentraties, minder dan 1 nM, wordt gevormd gedurende de stolling, en
omdat het uiterst instabiel is, met een hal f waardetijd korter dan 30
seconden. Het complex van factor IXa en factor Villa op een fosfolipiden
oppervlak zorgt voor het aktiveren van factor X. In dit proces is factor
IXa het enzym en functioneert factor Villa als een cofactor die de reaktie
versneld. De meetmethode van factor Villa concentraties is gebaseerd op
deze eigenschap. Monsters, genomen uit stollend plasma, worden verdund
in buffer met een overmaat aan factor IXa, factor X, fosfolipiden vesicles
en Ca*+ ionen. In dit systeem wordt factor Xa gevormd met een snelheid
die afhankelijk is van de factor Villa concentratie. Dit factor Xa wordt
vervolgens gemeten met behulp van een chromogeen substraat. Een
complicatie bij deze meting is het feit dat het gevormde factor Xa de
capaciteit heeft om niet geaktiveerd factor VIII afkomstig uit het
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plasmamonster te aktiveren. Dit verhoogt de vormingsnelheid van factor
Xa in het meetsysteem en leidt derhalve tot een overschatting van de factor
Villa concentratie. Bovendien bleek het gevormde factor Xa gedeeltelijk
ten prooi te vallen aan protease remmers, eveneens afkomstig uit het
plasma monster. Dit alles maakte de ontwikkeling van een nieuwe
techniek noodzakelijk teneinde factor Villa concentraties in plasma op een
kwantitatief betrouwbare manier te kunnen meten. Wanneer een hoge
concentratie chromogeen substraat al tijdens de factor X aktiveringsstap in
het meetsysteem aanwezig is worden alle reakties van factor Xa behalve de
hydrolyse van het chromogeen substraat competitief geremd. Zodoende
worden alle ongewenste nevenreakties van factor Xa geblokkeerd en is
tegelijkertijd de snelheid van de conversie van chromogeen substraat een
maat voor de hoeveelheid factor Xa die aanwezig is.
'is-De aanwezigheid van het chromogeen substraat tijdens de factor Xa
vormende reaktie resulteert erin dat de optische dichtheid volgens een
parabool toeneemt in de tijd. Mathematische analyse toonde dat de factor
Villa concentratie in de kwadratische coefficient verschijnt van de
vergelijking die de parabool beschrijft. Deze concentratie kan vervolgens
worden verkregen door middel van een eenvoudige kleinste kwadraten fit
procedure. De aldus ontwikkelde meetmethode voor factor Villa in plasma
bleek lineair met de factor Villa concentratie en specifiek voor factor
Villa.

«SR

Het principe van de aanwezigheid van chromogeen substraat gedurende
proenzym aktivering, zoals dat werd ontwikkeld voor de meting van factor
Villa in plasma, werd vervolgens, in de experimenten beschreven in
hoofdstuk 5, toegepast op de meting van factor Xa concentraties in
stollend plasma. Dit was noodzakelijk omdat de concentraties van factor
Xa in plasma, na toevoegen van fysiologisch lage concentraties
weefselfactor, erg laag blijven. Om die reden, en vanwege een te lage
specificiteit was een directe meting met behulp van chromogeen substraat
voor factor Xa niet haalbaar. Bovendien bleek het meten van factor Xa
met een twee-staps protrombinase meting te veel hinder te ondervinden
van de hoge concentraties trombine die gelijktijdig in stollend plasma
worden gevormd. De aanwezigheid van chromogeen substraat gedurende
de stap waarin trombine wordt gegenereerd bood oplossing, omdat, analyse
van de kwadratische tijdcurves van de optische dichtheid liet zien dat de
factor Xa concentratie slechts voorkomt in de kwadratische coëfficiënt,
terwijl de trombine concentratie alleen in de lineaire coefficient zit. Factor
Xa kan derhalve worden beschouwd als verantwoordelijk voor de
versnelling van de omzetting van chromogeen substraat, terwijl de
trombineconcentratie aanleiding geeft tot de initiële snelheid varrue deze
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reaktie. Hierdoor zijn factor Xa en trombine effectief van elkaar
gescheiden en kunnen factor Xa concentraties worden gemeten in de
aanwezigheid van trombine in concentraties die tot 4 orden van grootte
hoger zijn.

Deze meettechniek werd gebruikt, samen met de meetmethode voor
factor Villa, en eerder gepubliceerde bepalingen van factor Va en
trombine, om de gebeurtenissen in de eerste fase van de bloedstolling in
plasma te onderzoeken. De stolling in plasma werd hierbij op gang
gebracht door het toevoegen van weefselfactor in een concentratiebereik
van 0.2 tot 1 pM. Deze concentraties zijn veel lager dan gebruikelijk is bij
de meeste bestaande stollingstesten, doch ze komen hoogstwaarschijnlijk
veel dichter in de buurt van de waarden die bij stolling in v/vo voorkomen.

De eerste opmerkelijke waarneming was dat de piekconcentratie van
factor Xa, die afhankelijk was van de concentratie toegevoegd weefsel
factor, al binnen 20 seconden bereikt werd. De hoogte van de piek was
bovendien erg laag (25 tot 200 pM) in verhouding tot de concentratie van
niet geaktiveerd factor X in het plasma (± 180 nM). Toch was die
concentratie hoog genoeg om een snelle en efficiënte trombinevorming te
bewerkstelligen. Het vroege maximum van factor Xa bleek het gevolg van
de aanwezigheid van de recent ontdekte fysiologische remmer Tissue
Factor Pathway Inhibitor (TFPI). die, zeer snel na het toevoegen van
weefselfactor aan plasma, de factor Xa vorming door het factor VIIa/TF
complex stillegt. Toevoegen van anti-TFPI antilichamen leidde er namelijk
toe dat een minuten durende stijging van de factor Xa concentratie werd
geobserveerd. De maximale factor Xa concentratie die werd bereikt was
meer dan een orde van grootte hoger dan de factor Xa piek in de
afwezigheid van de antilichamen.

De afname van de factor Xa concentratie in plasma was trager dan
verwacht werd op basis van de uit de literatuur bekende afbraakkonstane.
Factor Xa 'wachtte' als het ware tot er voldoende factor V was
geaktiveerd, zelfs wanneer dit moment artificieel was uitgesteld met
behulp van een trombineremmer. Het trage verdwijnen van factor Xa
wordt gedeeltelijk verklaard door een voortdurende relatief trage factor X
aktivering door het intrinsieke tenase enzym, het complex van IXa met
zijn cofactor Villa. Dit werd afgeleid uit metingen in plasma van een
patient met hemofilie A, waarin de afname van de factor Xa concentratie
aanmerkelijk sneller bleek te zijn. Deze proef laat op directe wijze de rol
zien die de alternatieve extrinsieke route, ook wel de 'Josso lus' genoemd,
speelt in stollend plasma.

In gezuiverde systemen heeft naast trombine ook factor Xa de capaciteit
om de cofactoren V en VIII te aktiveren. Proeven met de synthetische
trombineremmer BIBG 64 BF, die de trombinevorming vertraagt zonder
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de snelheid van factor Xa vorming noemenswaardig te beinvloeden.
toonden dat in stollend plasma aktivering van de cofactoren V en VIII
gelijktijdig plaatsvond met de trombinevorming, en niet met de vorming
van factor Xa. Tussen het kinetische gedrag van factor Va en Villa in
plasma blijken opmerkelijke verschillen te bestaan. Omdat de snelheid van
inaktivering van factor Villa in plasma erg hoog is, terwijl factor Va
slechts zeer langzaam geremd wordt, zijn de piekwaarden van de factor
Villa concentratie, in tegenstelling tot die van factor Va, sterk afhankelijk
van snelheid van aktivering. Omdat bij lagere concentraties remmer de
aktivering van factor V en VIII niet volledig werd geremd, en een initiële
snelheid van aktivering kon worden gemeten, kan de minimale eerste orde
snelheidskonstante die een remmend proces dient te hebben ten einde de
cofactor aktivering volledig te blokkeren geschat worden op 2 s '.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat de concentraties van factor Va in
plasma die worden bereikt na de initiële fase van de stolling veel hoger
zijn dan de concentraties van factor Xa, zodat de maximale snelheid van
het protrombinase complex in die fase wordt bepaald door de factor Xa
concentratie.

Een logisch vervolg op de serie proeven beschreven in de hoofdstukken
2 en 5 leek het onderzoek van de bloedstolling in een systeem dat nog
dichter staat bij de fysiologische situatie: bloed stromend uit een
bloedingstijd wondje. De bloedingstijd echter, kent een grote variabiliteit
die niet alleen twijfel zaait over diens nut als een klinische test, maar die
ook significante en lastig te omzeilen variaties zou introduceren bij
onderzoek naar de rol van het bloedstollingsproces in de hemostase van
een bloedingstijd wondje. Derhalve was ons eerste doel het zoveel
mogelijk minimaliseren van de instrumentele variabiliteit van een
bloedingstijd bepaling, hetgeen beschreven is in hoofdstuk 6. Hiertoe
maakten we gebruik van een techniek, uitgevoerd volgens een strict
protocol, die de snelheid meet van bloeding in de tijd, in plaats van
uitsluitend de tijd benodigd voor het stoppen van de bloeding. Bloed dat
uit een bloedingstijd wondje stroomt wordt door een slangensysteem naar
een fotometer gevoerd, waar de hoeveelheid hemoglobine wordt gemeten.
De Hb concentratie is dan een maat voor de uitstroomsnelheid van het
bloed. Deze techniek maakte het mogelijk ook de bruikbaarheid van
andere parameters te bepalen, zoals de totale hoeveelheid verloren bloed
en de maximale en gemiddelde uitstroomsnelheid van het bloed. Onze
resultaten laten zien dat van alle parameters afgeleid uit de gemeten
bloedingspatronen, toch de bloedingstijd de laagste variabiliteit kent. Deze
variabiliteit echter is zowel bij metingen tussen individuen als bij
verschillende metingen bij dezelfde persoon nog steeds aanzienlijk en in de
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zelfde orde van grootte als in eerder gepubliceerde onderzoeken. De hoge
variabiliteit zorgt voor een relatief hoge mate van overlap van
bloedingstijden tussen verschillende populaties, tenzij hun gemiddelde erg
ver uit elkaar ligt. Omdat bloedingstijden hoogstwaarschijnlijk afhankelijk
zijn van een aantal niet control leerbare parameters, is de kracht van de
bloedingtijd als een klinische of farmacologische test niet erg groot en
wellicht niet vatbaar voor veel verbetering als gevolg van veranderingen in
de meettechniek. Dit impliceert dat analyse van het proces van
bloedstolling in bloed stromend uit een bloedingstijd wondje zijn
beperkingen heeft ten aanzien van een kwantitatieve beschrijving.

' Stolling /« v/vo wordt gewoonlijk op gang gebracht door een
beschading van de vaatwand. Weefselfactor, aanwezig op de
celmembranen van het perivasculaire weefsel, komt dan in contact met de
Itollingsfactoren die in het bloed circuleren. Beschadigde cellen en
geaktiveerde bloedplaatjes leveren de procoagulante oppervlakken die
nodig zijn voor efficiënte reakties. De fysische en biochemische condities
die zich voordoen kunnen zeer verschillend zijn voor verschillende
stol lings voorvallen. De stromingscondities worden beïnvloed door grootte
en het type van het bloedvat. De mate van beschikbaarheid van
weefselfactor en procoagulant fosfolipiden oppervlak wordt bepaald door
de grootte van de vaatwandbeschadiging. Van belang is ook de plaats waar
de stolling optreedt, hetzij in het lumen van het bloedvat, hetzij in het
perivasculaire weefsel, waar stroming volledig afwezig kan zijn. Dit alles
maakt extrapolatie van experimentele gegevens naar de m v/vo situatie erg
lastig. Derhalve levert het soort proeven beschreven in dit proefschrift
kwantitatieve resultaten die in principe alleen geldig zijn voor de
omstandigheden waarin de proeven werden uitgevoerd. Hoewel de
verleiding groot kan zijn de conclusies te generaliseren naar
wetmatigheden die gelden voor bloedstolling in het algemeen, moet men
zich nog steeds rekenschap geven van de precieze omstandigheden op een
gegeven plaats en tijdstip.

De beschikbaarheid van nauwkeurige meettechnieken om concentraties
van trombine, factor Xa, factor Villa en factor Va in plasma en bloed te
bepalen, heeft ons de mogelijkheid gegeven een begin te maken met het in
detail bestuderen van het proces van de bloedstolling onder bijna
fysiologische omstandigheden. Dit is echter niet meer dan een kleine stap
in het ophelderen van de wetten die hemostasis IR vivo bepalen. Veel meer
experimenten, in combinatie met de juiste analyses en modelvorming, zijn
nodig, niet alleen in plasma, maar ook in experimentele systemen waarin
de belangrijke factor stroming is opgenomen, en, uiteindelijk, in de m
vivo situatie zelf. Dit is echter alleen verstandig wanneer genoeg
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informatie is verkregen op andere wijze, om een betekenisvolle
interpretatie van de gegevens mogelijk te maken, net zoals het niet
mogelijk zou zijn geweest om de in dit proefschrift beschreven
experimenten in hun juiste context te plaatsen zonder de uitgebreide kennis
van het stollingssysteem verkregen in meetsystemen met gezuiverde
eiwitten.
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