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Summary 



Summary 

Platel.le& receptors and procoagulant actlvify in thriombws faamation 

In hemostasls and Ihrombosis, interact~ons of platelets with components from the 

vessel wall play a crucflal role, After vascuiiar damage, platelets adheire to the subendothelial 

extracellular matrix with collagen as important mnstituent, become activated and assemble into 

a platelet agg~regate. Simultaneously, the coagulation process is activated, e.g. by exposed 

tissue factor in the injured vessel wall, which results in the g~eneratio~n thrombin and 

subseq~uently fibrin, consolidating the thrombus. Thle procoagulant response of platelets is 

considered to be responsible for the amplification of the coagulation process. This wniq~ue fom 

of platelet activation i~nvolvres exposure of the phospholipid phosphatidylserine (PS) on the outer 

platelet membrane. Thle exposulre of PS strongly promotes the assembly of coagulation factors 

and the formation of throlmbin. In turn, thrombin is also a lpotent platelet agonist. Hence, the 

processes of platelet activation and coa~gulation are closely entwined, and both thought to be 

essential for effective thrombus formation. The main goals of the present thesi~s was to 

investigate the involvement of key platelet receptors contributing to collagen-l~nduced platelet 

activation, especially related to the platelet p~rocoaglulant response, and to demonstrate the 

importance of these processes in wuvo. 

Platelets can interact wilth collagen by several receptors. Current knowledge of platelet- 

collagen interaction is described in detail in chapter I. Filrst, von Willebrand factor I(vWF), 

present in plasma and secreted by endothelial cells, binds to collagen. Under high shear 

conditions, platelets bind to vWF via glycopsotein Ib (GIPIIYP). This is a weak interaction, ~ h ~ i c h  

causes platelets to "roll" over the vWIFScollagen surface. Following plaitelet rolling, dilrecl 

interactions between collbgen and platelets lead to strong adlhesion. Platelets adhere to 

collagen via two receptors, GPVI and integrin a2~3ll. This stable adhesion can be strengthened 

by the binding a i  GP1lb and integrin u1IlbP3 to vWF. The direct binding to collagen induces 

platelet adivation, which is predominantly mediated by GPVI. Platelet activation involves a rise 

In the intracallulalr ca2+ concentratlion. This causes platelets 'to change shape and to secrete 

activating substan~ces, such as thramboxane A2 (TxIA2) and adenosine diphosphate IIJADP). 

These au~tacr~ne mediators recruit nearby platelets from flowing blood to form a platelet 

aggregate. Formation of a platelet aggregate is mediated by integrin allbg3, which binds to 

fibrinogen ta form cross-links between platelets. 

Chapter 2 addresses the present understanding of how platelet interaction with 

collagen supports the processes of thrombin gleneration and caagulation. Onlly part of the 

colllagen-adhered platelets, namely those showing profound changes in shape and shedd~ng 

microparticles, appear to accomplish procoagulant activity. The main signaling receptor for 

collagen, GPVlr, plays a unique, key role in the platelet procoagwlant response during collagen- 



induced thrombus f~mation. This is one reason why new anPi-GPVI anftbodies are promising 

amtithrombin: tools. 

In most of the subsequent studies described in this thesis a perfusion model is used. 

This model consists of a parallell-plate perfusion chamber, which may be imagined as an 

artificial damaged blood vessel (chapter 1, figure 1.4). Coverslips coated with collagen or 

fibrinogen are mounted iri.to the perfusion chamber. A pulse-free pump is used to perfuse 

isolated blood over the cowerslip at a slhear rate representative for aderies or veins. During and 

after perfusion the platelets attached to the collagen are oobsemed with a m~icroscope. This 

setup aYlows real-time monitoring of s1hear-dependent platelet adhesion and aggregate 

formation, as well as platelet activation and generation of platelet procoagulant activuty using 

suitable fluorescent probes. However, the vessel wall, an important component In thrombus 

formatuon, is missing k this in vitro model. Therefore, platelet-vessel wall interactions and 

ensuing thrombus formation have also been studied in vivo, In an established murine 

microvascular thrombosis model. In this model, the thromlbotic process is induced by loplicaI 

applicahi~on of ferric chloride (FeC13) on mouse rnesenteric arteriohes and venules, which results 

in endothelial denwdatron and the formation of intrauascular thrombi. Thrombu~s formation has 

been studied in real-time uusilng intravi,tal microscopy. 

In chapter 3, the roles of both colhlagen receptors GPWl and integri~ a2D1 in thrombus 

formation were directly compared during perfusion of whole blood over collagen. Usung either 

mice deficient in GPVl or blocking antibodies against this reoeptor it was demonstrated that 

GPVl is indispensable for collagen-dependent ca2+ mobilization, exposure of PS and 

aggregation. Iln contrast, deficielncy in PI-in,tegrin (i.e. mice lacking u2p1) considerably reducedl 

these GPVI-evoked responses, but still! allowed the forrnation of loose platelet aglgregates. 

Using mice deficient in Ga, (an intracellular signaling G-protein coupled to thrombin, TxA2 arid 

ADP receptors) or specific TxA2 a~nd ADP anbgonists it was shown that signaling via these 

autcvcrine agents is required for aggregation, but not for collagen-induced ca2* mobilization and 

PS exposure. Collectiwely, these findings indicate that. a2131 facilitates the central function of 

GPV! in the platellet actl~vation processes leading to thromlbus formation, while T ~ B P  and ADP 

mainly trigger aggregate formation. 

In contrast to the established platelet-adivat~ng role of GPVI, the function of lntegrin 

r;b2f$1 in thlrombus formation is stilll contro~vsrsizli in literature. Therefore, in chapter 4, the role of 

a2p1 in thrombus growth and stabillikyr was investigated In a2-deficient (-nlull) mice (lacking 

a2p1) by in vEtro and in vivo studies. Using the In vivo thrombosis model it was demonstrated 

that thrombi formed in arterioles fram a2-null mice were smaYler in size and ernboYlrzed more 

Frequently compared to thrombi in vessels from wildtype mice. Second, perfusion of blood from 

a2-null mice over collagen resulted in formation of thrombi that were smaller and looser in 

appearawe than those obtained with wildtype blood. These data indicate that a2P1 has a 



moderate but qualitatively impoFEant effect to sta~biiire thrombi. Moreower, aZP1 also assists 

GPVl in mediating fibrinogen binding to platelets, exposure of PS and T a 2  farmation. in 

addition, co-perfusion of blood and a sta,ble Txb2 analogue over collagen resulted in 

normall~zation of thrombus size in absence of a2pl.  In surnmlary, these data nndicalte that a2P1 

enhances the following GPVI-depen~dent mechanisms: (iJ release of Tx&, (ii) activation of 

allbfl3 lea~ding to irreversible aggregation, and (iii) IPS exposure leading to generation of 

thrombin a~nd fibrin clots. The frequent embolizatiorr in the absence of a2j31 argues aga~nst the 

use of rr2P1 ~ntegrin inhibitors for antithrombotic thera~py. 

Besides direct adhesion to collagen via GPYl an~d integrin a2p1, platelets also adhere 

to YWF bound lo collagen fibers. In chaptier 5 the sulpportizre role of platelet-vWF b~lnding via 

GPlb and mllbp3 In thrombus formation was investigated in mouse blood flowing over collagen 

at high shealr rate. lnhi~bition of GPlb as well as blocking of vWF binding to collagen reduced 

stable platelet adllhesion. This was accompanied by delayed platelet ca2" responses and 

reduced PS exposure, wh~ile micro-aggregates were still formed. Inhibition of integrin allbp3 with 

aln anti~body reduced PS exposure and ag~gregate formation. Interestingly, with blood from mice 

expressing 510% of normal platelet GPVl levels, GPlb blockade almost completely abolished 

pllatelet adhes~on and PS exposure. Together, this work indicates that, under these conditions of 

flow, both adhesive receptors GP1lb and all1bD3, facilitate GPVI-mediated FS exposure by 

stabilizing platelet bindilng to collagen. Hence, th~ese receptors have an assistant role in 

collagen-dependent thrombus formlation, which becomes more prominent at reduced GPVl 

activity 

In chapter 6 thrombus formation was studied in rat and human blood. Rats were 

treated with a mild dose of classical coagulation inhibitor (heparin or warfarin), after which they 

were subjected to thrombos~s i~n t~he femoral artery The thrombosis tendency appeared not to 

be changed by these treatments Therefore, itwas considered that platelet-inhibiting agents that 

influence coagulation as well, may act as more potent anti-thrombotic agents com~pared to 

cilassical anticoagulants. This has been invest~gated in flow chambe~r studies, where whole 

blood was perfused over fibrinogen under colagulant condlition~s Exam~ned were the effects of 

the inhib~tor prostaglandin Ej (PGEI), which elevates cyclic AMP levels and thereby inh~libits 

platelet activity, and of the P2Yla ADP-receptor antagonist, AR-C69931MX. Perfus~on of rat or 

human blood in the presence of tissue factor resulted in deposition of activated platelets and 

subsequent aggregate formation, along with exposure of procoagulant PS on the platelet 

surface and formatian of fibrin fibers. In tlhe presence of PGEj aggregation was com~pletely 

inhibited, but platelet adllhes~on and PS exposure were only partly reduced, while fibrin formation 

was hardly affected. Treatment with AR-C699J'IMX caused similar, bud less com~plete effects 

These results indicate that in tissue facltor-triggered blood from various species under conditions 

of flow: (i) the platelet procoagulant response is independent of aggregate formatio~n an~d (ii) the 



platelet-inhibiting effect of PGE1 and AR-C691931 MX is sufficient to suppress aggregationl, but 

not platelet adhesion and coagulation. These platelet inhibitors thus appear to maintain their 

aggregation-inh~biting effect at sites where platekts participate in thrornbin formation 

The mutually stirnulatory processes of platelet activation and thrombin generation In 

arterial and venous thrombus formation in vivo are investigated in chapter 7. In the murine 

FeCb modell, the thrombus-forming process appeared to be triggered by both collagen exposure: 

and the complex of tissue factor and factor Vll(a). Furthermlore, arterial thrombus formation was 

sluppressed by either partial thrornbin in~hibition or platelet inhibition. In contrast, suppressdon of 

venous thrombus formation required either the combination of partial thrombin inhibition plus 

plratelet inhibition or full thrombin inhibition. Antagonism of platelet procoagula~nt activity, by 

intervention with PS-binding annexin AS, co~rnpletely abolished the formation of thrombi in both 

vessel types, while a mutant M11234-annexin A5 (nncapable of PS binding) appeared to be 

~rreffective. The presence of procoagul~ant platelets in arterial and venous thrornb~ has been 

confirmed by in viwo staining with fluorescently labeled annexin d5. These findings demonstrate 

that the propagation of th~~rombin generation by RS-exposing platelets is a key regulatory 

process in both veins and arteries. In the venous circulation, very h111gh thrombin levels may be 

reached locally, which explain~s why only platelet inhibition is ineffective. 

The significance of the findings described in this th~esis is discussed in chapter 8, 

particularly in the light of relevant new literature. Y F ~  the initiation phase of platelet acttvatian by 

collagen, GPVl is the essential receptor mediating all activation processes, but it needs to be 

camplernented by integrin a2p1, GPlb and integrin allbp3 for stable adh~esion to collagen and 

subsequent responses: full platelet activation, procoagulant activity and stable tlhrornbws 

formation In the propagation phase of tlh~rounbws formation, platelets can also be induced to 

expose RS independently of collaglen. At this level. "secondary mediators" like ADP and 

lih~rombln play additwe roles i~n PS exposure. A remarkable obserwat~on from the pelrfus~on 

chamber experiments is that, dluring thrombus formatnon, subpopulations of platelets dll~splay 

difFerent patterns of activation (either procoagulant or proaggregatory) Frnally, the in vivo 

studres show that the synergistic effects of platelets and coagulation are urnlportant in tl-rromlbus 

falrmation in both arter~~oles and wenules. 

Altogether, during the tim~e in whlch the present thesis has been prepared, our 

knowledge on the roles of pllatelet  collagen^) receptors in collagen-i~nduced platelet activation, 

aggregation and PS exposure has greatly increased. Particularlly, muuine knock-out models 

have taught on the functions of these receptors. bilthoulgh most of the studlies of this thew have 

been pefiormed in mice, "Ihe observations in this thesis are likely to be of relevance For treatlng 

human thrombosis and maintaining normal hemostasis. It 1s anticrpated that thrs knowledge will 

helip to develop improved treatment of the numerous patlents who still suffer from 

cardiovascular thrombotic disease. 



Blood~plaatjssrecfiptoren en pr locoagu~ lante  activiteit in trom~busvomEflg 

ln een njrolmrcrs$en mens circuleert 5 a 6 liter bloed door de bloedvaten, Het bloed 

transporteert onder a~ndere bloedcellen (rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes), zuurstof, 

voedlngsstoRen en hormonen. Hel is dus van levensbelang dat de bloedcirc~~latie niet wordt 

verstoord. Het lichaam Is in slaat om enerzijds bloedverlies na beschadiging van de vaahivand 

tegen te gaan (hemostase), en anderzijds verstopping van intacte bloedvaten (trombose) te 

voorkomen. Bloedplaatjes, de kleinste cellen in het bloed, spelen een belangrijke rol an de 

hemostase, maar ook in de ongewenste trombose. Ze ci~rculeiren door de bloedvaten met zo'n 

300 miljard per liter en bevinden zich relatief dicht bij de vaatwand. In een onbeschadigd 

bloedvat wordt hechting van bloedplaatjes aan de wand voorkomen door de anti-trornbotische 

eigenschappen van endotheelri;eUllen die dle binnenbekleding van de vaatwand vormen. 

Wanneer het endotheel beschadigd raakt, glaan bloedplaatjes hechten (adhesie) aan de 

bestanddellen die zich onder de endotheelllaag bevinden, zoals collageen. Collageen is een 

krachtige activator van bloedplaatjes. Geactiveerde bloedplaatjes gaan aan e~lkaar hechten 

(ag,gregatie), eln er ontstaat op de plaats wan beschadiging een bloedlplaatjesprop of -plug die 

de beschadig~ung afdicht. Bij een vaatwa~ndbesch~adigi~ng wordt tegelijkertijd de bloedstolling op 

gang gebracht. Dit proces word! gestart door weefselfactor, een eiwit in de vaatwand, en1 

verloopt via een aantal opeenvolgende reacties tussen eiwitten in het bloed (stolUingsifactorerrS. 

De sfolling~sbevorderende (procoagulante) respons van bloedplaatjes is van groot belang voor 

de versnelling van de blloedstalling~. Tijdens deze respons wordt het fosdolipalde fosfatidylserine 

(PS) naar de buitenkant van het bloedplaatjesmembraan getransporteerd. Het verschijnen van1 

PS katalyseert de vorming van trombine, dat zorgt voor de vorming wan fibrine, het eindproduct 

valn de  bloedstolling^. Fibrine vormt sen netwerk wan draden in de bloedplaatjeslpsop, waardloar 

deze een stevig geheel (Erombus) wordt. Trom~bine kan echter ook bloed~pilaatjes activeren 

Bloedplaetjesactiwatie en bloedstolling rijn dus nauw met elkaar verweven, en be~~de processen 

zijn essentieel voor effectieve trornbusvorrni~ng. Het doel van het onderzoek i~n dit proefschrift 

was om de ac'tiwalie van bloedplaatjes door collageen onder stromingscondities te bestuderen, 

en de bijdrage wan belangrijke bloedplaatjesreceptoren huerin te bepalen. Naast aggregatie en 

k r ~ m b u ~ v ~ ~ m i n g  is met name de procoagulante respons van bloedplaatjes onderzocht. 

Bloedplaatjes kunnen via een aantal receptoren i~nteracties aangaan met colllageen. Dit 

proces wordt in detail beschreven in hoofdstuk 1. Allereerst binden de bloedpllaatj~es op 

indirede wijze aan collageen, via de von Willebrand factor (vWFJi. vWF is een eiwit in het 

plasma en de endotheelcellen, dat zelf hecht aan ~ollageen. Bloedplaatjes kunnen binden aan 

vWF via glycoproteïne Ib (GPlb). Dit is echter een zwakke binding, waardoor de bloedplaatjes 

gaan 'rollen' owe~r hel collageen,. Vervolgens ka~n stabiele adhesie van bloedplaatjes op 

collageen plaatsvinden vaa Wee receptoren, namelijlk GPWI en integrine a2pl.  De adhesie wordt 



verder versteskt door de binding van GPlb en integrine alIbp3 aaln wWF. Doer de interactie met 

collageen worden bloedplaatjes geactiveerd, wal gelpaard gaat met een stijging in de 

int~aCell~lairE? caicium-concentratie. Dil leidt venrolgens bat vormverandedng van bloedlplaatjes, 

waarbij ze ook allerlei activerende stoffen uitscheiden. Dit zijn onder andere tromboxaan Az 

en aden~osine difosfaat (ABP), die op hun beurt weer andere voorbij stromende 

bloedplaatjes kunnen activeren. Tenslotte aggregeren bloedplaatjes via interactie wan integrine 

allbpJ met fibrinogeen. 

Hoofdstuk 2 gaat in op de huidige kennis omtrent bloedplaatjes-interactie met 

collageen en de malnier waarop die leidt tot trombinegeneratie en bloedstolling. SlecYits een 

deel wan de aan collag~een gehechte bloedplaatjes slaagt erin om procoagulante activiteit te 

vertonen, namelijk dat deel dat zeer sterk van vorm uerandeot en microparticles afsnoert. GPV[, 

de belangrijkste signalerende receptor voor collagleen, speelt een unieke rol in de 

procoag~ula~nte respons wan bloedplaatjes tijdens colllageen-geTndwceerde trombusvorming. 

Onder meer om deze redlen vormen antilichamen tegen GPVI een veelbelovende vorm van 

anititrombotische medicatie. 

In de meeste studies beschreven in de volgendle hoofdstukken van dit proefschrift is 

gebruik gemaakt van een perfusiemodel. Dit model bestaat uit een perfusiekarner, die men zich 

zou kunnen, voorstellen als een kunstmatig, beschadigd bloedvat (hoofdstuk l, figuur 1.4). 

Hierin wordt een dekglaasje aangelbracht dat bedekt is met collageen of fibrinogeen. Met behu~lp 

van een pomp stroomt ge'isoleerd bloed over het glaasje met een stroomsnelheid representatief 

voor slagaders (arterii.in) of aders (venen). Tijdens en na de perfusie worden de bloedplaatjes 

die gehecht zijn aan het collageen bestudeerd met een microscoop. Dit perXwsiemodeR is 

u~itermate geschikt om bloedplaatjesadheslie, -activatie en tronnbusvorming ondler 

gecontroleerde stromingscondities te bestuderen. Echter, in dit model o~ntlbreekt een bellangrijke 

component van de trombwsvormiing, nalimelijk dle vaatwand Daarom sijln ook expe~rimenlen 

gedaan in de levende muis, "in vivo", om bloedplaatjes-waahand-interacties te bestuderen in 

hun natuurl~ijke olmgeving. In het gebruikte medel is trombuswor~ming opgewekt in da bloedvaten 

van het darmvlies wan de muis, door ijzed~richloride (Fe6I3JI op het darmvlies te druppelen. Deze 

stof beschadigt de wand van de b~loedvaten zoda,nig dat en~doiheelcellen we~wijderd worden. De 

hieropvollgerrde trombusvor~ming kaln we~wolgens bestudeerd wnss,rden met een speciale 

lichtmlicroscoop, een zogenaamde intravitaal miicroscoop. 

In hloofdstuk 3 wordt de bijdrage van de collag~eenreceptoren GPV1 en integrinle a2p1 

aan de trombusvorming vergeleken tijdens de perfusie wan bloed over een collageen-oppervrlak. 

Hierbij werd gebruik gemaakt van muilzen die deficiënt zijn in GPVI, pi-integrine (waardoor 

a2p1 ontbreekt), of Ga, (een inlracellula~ir ~ignalering~seiwit verbonden aaln receptoren voor 

Itrombine, TA2,  en ADR), of van remmtew of antilichamen die deze receptoren blokkeren. De 

resultaten toonden aan dat GPV1 onmisbaar is voor de intrawllwlaire calciiummobilisatie, de 



expasitie van PS en de aggrega~tie. In mwiz~en delFici&nt in hel p11-inlegrine walren deze GPVl- 

afh~ankelijke prowssen aanzienlijk verminderd, hoewel de vorming wan losse bloedplaaljes- 

aggegregaten nog wel optrad. In mluizen die Ga, missen, erf in aanwezigheid van Tf l2  en ADP 

remmers, wend aangetoond dat signalering via dleze secundaire mediatoren nodig is voor 

aglgregatie, maar niet voor de collageen-gefnduceerde calciummobililsahie of PS-expositie. Uit 

deze resultaten kan gemncludeerd worden dat a2F1 een dacikikuende ral speelt big de GPV#- 

afhankelijke actiwatiie van bloedplaatjes en de daaropvolgende trombusxro~ming, tenmrijll TxA2 en 

AOIP hoofdzakelijk betrokken zijn bij de aggregatie 

Tewijll de ml van GPV! in de tr~mbus~orming, naIrnelijk bloedplaatjesactivatie, 

inmiddels algemeen geaccepteerd is, is de rol van het lnteg~irie a2F1 controversieel in de 

literabuu~r. Daarom is in hoofdstuk 4 de rol van a2P1 in de trombusvorming en -stabiliteit 

opn~ieuw onderzocht, nu bij a2-rlleficiënile t-~nuii) muizen (waardoor a2p1 ontbreekt) middels in 

vltro en in vivo studies. Met het in vivo trornbosemodeil werd aangetoond, dat de trombi die 

werden gevormd in de arteruolen (kleine slagaders) van dle cr2-nul1 muizen kleiiner waren 

vergeleken met de trombi in arteriol~en van wildtype (normale) rnurzen. Bovendien waren de 

trolmbi in de 1x2-null muizen instabiel: er werden meer aggregaten van de trombi afgebroken 

(ernboli) dan in de wildtype muire~n. Vervolgens bleek ook in het perfusiemodel dat trombi wan 

ri2-nul1 muizen kleiner en losser waren dan die van wildtype muizen. Deze resultaten gewen aaln 

dat a2PI een bescheiden, maar belangrijk effect heeft ap de stabilisatie van trombi. Bovendien 

assisteert a2B1 GPV1 ook bij de binding van fibrilnogeen aaln bloedplaatjes de expositie van PS 

en de wormiing van Bxillr. Perfusie van 1x2-nul1 lblloed tezamen met eeln stabiele TxA2-analoog 

over collageen normalliseerde de grootte van de trombi. Samengevat laten deze resultate~n zien 

dat a2pl de volgende GPVI-afhankelijke mechanismen versterkt: (i) vorming van Tx42, (ii) 

activatie van integrine! allba3. wat leidt tot irrewersibele aggregatie, en (iil) PS-expositie, 

resulteert in de vorming wan troimbine en fibrine-stollselols De f~reqiwente ernbolisatie die optreedt 

in afwezigheud van aSpl  pleit tegen het gebrurk van integrine a2pil-remmers als anti- 

tromlbatische medicijn. 

Behalve via directe hechting aan collageen middels GPV1 en a2P1, hechten 

bloedplaatjes oolk aan vWF, welke weer bin~dt aan collageen. In hoofdstuk 5 werd de 

additionele ra11 van plaatjes-vWf-binding via GPlb en integrine allbp3 in de tra~mbusworrniirrg 

ondeusoc;ht in muizenbloed dat stroomde ovelr collageen. Zowel rernmilng van GPlb als het 

blokkeren wan de binding wan vWF aan collageen reduceerde de stabiele adhesie wan 

bluedplaakjes bij hoge bloedstroomsnelheid (zogenoem~de a.fschui'fsnelheid). Dit ging gepaard 

met vertraagde calciumrespansen van bloedplaatjes @n werlaag~de PS-expositie, terwijl micro- 

aggregaatjes nog gevormd werdien. Inhibitie van allbg3 met een antilichaam verlaagde de PS- 

expositie en ag~gregaatvorming. Vervolgens werd de trom~betsvorming onderzocht bij muizen 

met een 50% GPVl-expressieniveau. Boven velrusachting reslulteerde bllokkade van GPlb in het 



bloed wan deze muizen in complete aifuwerigheid van bloedplaatjesadhesie en PS-expositie, 

tewijl In aanwezigheid van GPlb de trombusvorming onveranderd was Deze experimen.ten 

duideru erop, dat onder fysiologische stromingscondities de twee adhesieve receptoren GPlb en 

allbp3 versterkend werken op de GPLrl-gemediieerde PS-expositie door het stabiliseren van de 

plaatjesbinding aan collageen. Dus deze receptoren hebben min assisterende rol in de 
collllageen-ahankelijke tmmbusvorming, die het meest prominent is big verllaagdie GPVI-activiteit. 

In hoofdstuk 5 werd de trermbusvorming bestudeerd in humaan bloed en bl~oed wan 

ratten. Ratten werden al dan niet behandeld met een milde dosis van klassieke anti- 

stallingsmiddelen (heparine of waffarine), waarna zij werden blootgesteld aan vaatwandschade 

in de slagader van de achterpoot De daaropvolgende trombotische reactie bleek gelijk te zijn in 

behandelde en onbehandelde ratten. Dit leidde tot de vraag of de rol van geactiveerde 

bloedplaatjes, die eveneens de bloedstolling beïnvloeden, mogelijk erg belangrrjk is tijdens deze 

reactie. Daarom werd het effect van bloedlplaatjlesremmen<de medicatie ~ n d e r ~ ~ c l - t t  en 

vergeleken met het effect van klassieke anti-stollingsmiddelen Hiertoe zijn perfusie- 

experimenten uitgevoerd, waarbrj bloed werd gestroomd over een fibrinogeen-oppervlak onder 

condities waarbij ook de loloedct~l~ling cap gang werd gebracht De effecten wan de remmer 

prostaglandine E1 (PEE<), die de intracellulaire CAMP-niveaus verhoogt en daardoolr de 

bloedplaatjesactivi~teit remt, en van AR-C6993Y MX, een antagonist van de AIDP-receptor 

P2Yr12, werden onderzocht. De perfusie wan humaan of rattenbloed resulteerde in die adhesie 

van bloedplaatjes en daaropvolgende aggregaatvorminge tezamen met PS-expositie en de 

vorming van fíbrinedraden. In aanwezigheid van PGEi werd de aggregatie volledig geremd, 

maar de adhesie en PS-expositie waren slechts deels gereduceerd. De vorming van fibrine was 

nauwelijks veranderd. Behandeling met AR-Cl69931 MX leidde tot vergellijkbare, maar minder 

comlpl~ete effecten. Deze resultaten geven aan dat, in het bloed van menls en rat, de 

pracoagulaiin~te respons van bloedplaatjes onafhankelijk is van de aggregaetvorlming. Verder dat 

het plaabesrernrnende effect van PG€$ en AR-C69931 MX voldoendn is om de aggregatie En 

onderdrukken, maar niet de plaatjesadhesie en bloedstolling. Deze plaa!i(esremmerc I~jken dus 

hun remlmlende effect op de aggregatie te behouden wanIneer bloedplaat~es betrokken zljn bij de 

vorming van trombine. 

De interactie tlussen bloedplaatjesactivatie en trombinegeneratie rni arteriële en 

venewlre trombusvorming in vivo is onderzocht in hoofdstuk 7 .  In het Irombosem~odel bleek na 

vaawand-beschadiging het proces van trombusvorming op gang te worden gebracht door 

tsYlootstetling van het bloed aan zowel collageen als weefselfaclas. De trombusvrorning rn 

arteriolen kaln worden geremd door ofwel een lage diosering van een trornbine-remmer ebe l  

plaatjlesremm~ng. Echter, om de tromb~usvarming in de wenulen te onderdru~kken was een 
combinlatie van beide nodl~lg, ofwel een complete onderdrukking van trombinevor~mung De 

procoagwlante respons van bloedplaatjes kan worden ondelrdrukt door annexInie A5. een ebwit 



dat bindt aan PS. Toedienen van anirrexion~e A5 aan de muizen resulteerde in complete 

onderdrukking van de Irombusvc~ming in beide typen trloedvaten. De aanwezigheid van 

procoagulante bloedplaatjes in artenigle en veneuze trambi werd bevestigd doou deze i11n vivo 

aan te kleuren met annexine A5, waaraan een fluorescerend liabel gebonden was. Deze 

bevindingen demongtrerera dat de versterking van tuornbine-generatie door PS-presenterende 

bloedplaatjes een belangrijk proces is in zowel venen als arteriën. In de veneuze circulatie lijkt 

het arop dat lokaal zeer hoge tromlbone-niveaus klunnen worden bereikt, waardoor 

bloedplaatjesremmers crilieen niet effectief zijn in het onderdlrukken wan trombose. 

In hoofdstuk 8 wordt de significantie van de bevindingen beschreven In dit proefschrift 

bediscl~ssieerd in het licht van recente literatuur. Tij~dens de initiatiefase van 

blcredplaakjesactivatie door collageen is GPV! de essentiële receptor, die alle activatieprocessen 

medieert. Echter, GPV1 wordt hierbij gecomplementeerd door integrine (r2p1, GRlb en integrine 

allbP3, zodat stabiele adhesie aan co~llageen optlreedt met volledige p~laatjesactiivatie, 

procoagwlante activiteit en uiteindelijk een stabiele trombus gevormd wordt. In de 

propagatiefase wan trombusvorming kunnen bloedpllaatj~es ook onafhankelijk van collageen 

gestimuleerd warden om PS te exposeren. Hierbij spelen de "secundai~re mediatoren" zoals 

ADP en trombine een aanvullende rol. Een opmerkelijke observatie tlijdens de penfusiekamer- 

experimenten is dat t~ijdens de trombusvorming twee subpopulalties van bloedplaatjes ontstaan, 

die verschilllen in hun actiuatiepatroon. De m~eeste bbledpl~aatjes gaan aggregereln en komen i~n 

trombi terecht, maar sommige bloedplaatjes worden procoagulant en blijven apart op het 

collageen liggen. Tenslotte laten de iln vivo studies zien dat de synergistlsche effecten van 

bloedplaatjes en -stolling belangrijk zijn in de trombusvorming in zowel arteriolen als venlalen. 

Dit proefschrift is een toevoeging aan de kennis over de bijdragen van blloedplaatjes- 

(collageen)-receptoren in de collageen-geïnduceerde activatie van bloedplaatjes, aggregatie en 

PS-exposi~tie. Hoewel het merendeel van de studies in dit proefschrift met mluizen z~jni 

uitgevoerd, zijn de uitkomsten naar verwachting oalk relevant voor het handhaven van de 

normale hemostase en de behandeling van trombose blij de m~ens. Hopelijk zullen de resultaten 

bijdrag~en aan de ontwikkeling van nieuwe beha~ndelingsmetlhoderr van de vele patilenten die 

lijden aan cardiovasculaire aandoeningeln. 




