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Samenvatting	
	
In	deze	thesis	hebben	we	gewerkt	aan	de	optimalisatie	van	de	trombine	generatie	test.	Een	
functionele	stollingstest	die	voor	het	eerst	is	beschreven	door	Hemker	in	20031.	
	
Hoofdstuk	 1	 is	 de	 inleiding	 van	 dit	 proefschrift.	 Hierin	 wordt	 de	 fysiologie	 van	 de	
bloedstolling	uitgelegd	op	basis	 van	de	 laatste	 inzichten.	 Tevens	wordt	hier	 een	overzicht	
gegeven	van	de	verschillende	testen	die	op	dit	moment	beschikbaar	zijn	om	de	bloedstolling	
te	meten.	De	meeste	stollingstesten	meten	enkel	een	stukje	van	het	hele	stollingssysteem.	
Er	zijn	twee	testen	op	de	markt	die	het	hele	systeem	van	de	stollingsfactoren	in	overweging	
nemen.	Deze	testen	zijn	gebaseerd	op	het	meten	van	de	vorming	van	het	eiwit	 trombine.	
Trombine	speelt	een	centrale	rol	in	het	stollingssysteem	en	het	meten	van	de	vorming	ervan	
over	 tijd	 geeft	 daarom	 een	 inzicht	 in	 de	 verschillende	 elementen	 van	 het	 gehele	
stollingssysteem.	Ook	 hebben	meerdere	 studies	 aangetoond	 dat	 TG	 een	 indicator	 is	 voor	
bijvoorbeeld	 veneuze	 trombose2,3,	 bloeding4,5	 en	 indirect	 ook	 voor	 arteriële	 trombose6.	
Ondanks	 de	 potentie	 voor	 het	 gebruik	 van	 de	 test/de	 mogelijkheden?	 Ondanks	 deze	
associatie	 is	 de	 implementatie	 van	 de	 methode	 in	 de	 kliniek	 (nog)	 niet	 van	 de	 grond	
gekomen.	Het	doel	van	het	werk	dat	is	samengevat	in	deze	thesis	is	het	onderzoeken	van	de	
mogelijkheden	voor	de	klinische	implementatie	van	de	test.	
	
Hoofdstuk	2	geeft	een	optie	voor	klinische	implementatie	door	een	verkleind	model	van	de	
trombine	 generatie	 test	 te	 presenteren	 welke	 in	 de	 kliniek	 gebruikt	 kan	 worden.	 Verder	
hebben	we	de	berekening	van	de	parameters	van	de	test	gewijzigd	om	sneller	een	resultaat	
te	verkrijgen.	We	hebben	in	deze	test	alleen	de	data	tot	de	piek	van	de	trombine	generatie	
curve	gebruikt,	hierdoor	wordt	de	doorlooptijd	tot	het	resultaat	aanzienlijk	verkort.	
Met	 deze	 miniatuur	 versie	 van	 de	 test	 hebben	 we	 een	 klinische	 studie	 verricht	 om	 het	
bloedingsrisico	 van	 patiënten	 die	 een	 openhartoperatie	 ondergaan	 in	 kaart	 te	 brengen.	
Hiervoor	 en	 hebben	 we	 33	 patiënten	 geïncludeerd,	 wanneer	 we	 deze	 in	 een	 groep	 van	
milde	 en	 ernstige	 bloeders	 verdelen	 zien	 we	 dat	 de	 TG-parameters	 peak	 en	 peakETP	
significant	 verschillen	 tussen	 deze	 groepen	 wat	 aangeeft	 dat	 onze	 nieuwe	 methode	
indicatief	is	voor	het	bloedverlies.	
 
In	 hoofdstuk	 3	 hebben	 we	 een	 uitstapje	 gemaakt	 naar	 een	 dierproefmodel	 en	 de	
mogelijkheden	 tot	 het	 meten	 van	 trombine	 generatie	 in	 zebravissen	 te	 onderzoeken.	
Zebravissen	 zijn	 een	 buitengewoon	 veelzijdig	 proefdier	 en	 vissen	 met	 verschillende	
aandoeningen	 kunnen	 relatief	 eenvoudig	 worden	 gefokt.	 De	 verkleinde	methode	 van	 TG	
test	uit	hoofdstuk	2	 stelde	ons	 in	 staat	om	met	het	geringe	bloedvolume	van	de	 zebravis	
toch	 een	 test	 te	 doen.	 We	 hebben	 in	 dit	 hoofdstuk	 vissen	 behandeld	 met	 factor	 Xa	 en	
directe?	 trombine	 remmers	 en	 we	 zagen	 in	 de	 TG	 een	 dosis	 afhankelijk	 effect.	 Hiermee	
tonen	 we	 aan	 dat	 we	 TG	 van	 zebravissen	 kunnen	 meten	 en	 bieden	 we	 nieuwe	
mogelijkheden	voor	hun	gebruik	als	proefdier. 
	
In	onze	zoektocht	naar	mogelijkheden	voor	klinische	implementatie	van	de	TG	test	kwamen	
we	 er	 in	 de	 literatuur	 achter	 dat	 er	 een	 relatief	 grote	 variatie	 in	 resultaten	 is	 tussen	
laboratoria.	 In	 hoofdstuk	 4	 hebben	 we	 daarom	 een	 stap	 teruggenomen	 en	 zijn	 we	 de	
redenen	voor	deze	variatie	gaan	onderzoeken.	We	konden	hierbij	gebruik	maken	van	een	
grote	 studie	 die	 is	 uitgevoerd	 door	 de	 Franssprekende	 CAT-gebruikers	 waarbij	 hetzelfde	



referentie	 plasma	 in	 verschillende	 laboratoria	 is	 gemeten.	 Deze	 standaardisatie	 van	 de	
experimentele	variabelen	 stelde	ons	 in	de	gelegenheid	op	 zoek	 te	gaan	naar	de	oorzaken	
voor	 de	 variatie.	 Hierbij	 vonden	 we	 dat	 de	 kalibratie	 van	 het	 experiment	 alsook	 de	
temperatuur	tijdens	het	experiment	de	twee	grootste	bronnen	van	variatie	waren.	Door	de	
afwijkingen	van	 temperatuur	en	kalibratie	 te	 corrigeren	kon	de	variatie	van	de	ETP	en	de	
peak	worden	teruggebracht	van	respectievelijk	16,3%	en	17,4%	naar	8,1%	en	8,6%.	
	
Omdat	de	 temperatuur	 zo’n	belangrijke	bron	van	variatie	 tijdens	het	experiment	bleek	 te	
zijn	besloten	we	om	het	effect	van	temperatuur	op	TG	in	kaart	te	brengen.	Hiervoor	hebben	
we	TG-experimenten	bij	verschillende	temperaturen	uitgevoerd	over	een	range	van	30.5°C	
tot	38.5°C	met	 intervallen	van	2°C.	We	hebben	deze	experimenten	bij	normaal	plasma	en	
gedefibrineerd	normaal	plasma	uitgevoerd.	Hierbij	vonden	we	dat	hoe	lager	de	temperatuur	
was,	 hoe	 hoger	 de	 trombine	 generatie.	 Omdat	 dit	 tegengesteld	 is	 aan	 de	 verwachting,	
normaal	 gesproken	 worden	 (bio)chemische	 reacties	 versneld	 bij	 hogere	 temperaturen,	
hebben	we	de	resultaten	opgedeeld	in	trombine	aanmaak	en	afbraak.	Hieruit	bleek	dat	de	
aanmaak	 minder	 sterk	 beïnvloed	 wordt	 door	 de	 temperatuur	 dan	 afbraak.	 Deze	
experimenten	 bleken	 niet	 gevoelig	 genoeg	 om	 een	 uitspraak	 te	 kunnen	 doen	 of	 diffusie	
beperking	bij	de	aanmaak	hier	de	oorzaak	van	 is.	Experimenten	 in	een	gezuiverd	systeem	
waarin	 specifieke	 elementen	 van	 het	 stollingssysteem	 geïsoleerd	 onderzocht	 kunnen	
worden	zijn	nodig	om	meer	uitsluitsel	te	geven	over	de	diffusie	beperking	van	TG.	
	
Na	de	temperatuur	zijn	we	in	hoofdstuk	6	verder	gegaan	met	de	berekening	van	TG.	In	dit	
hoofdstuk	onderzoeken	we	de	methode	om	van	de	waarde	van	het	fluorescerend	product	
naar	TG-waardes	te	komen.	Op	dit	moment	is	er	nog	geen	ideale	manier	om	deze	omzetting	
mee	 te	 berekenen.	 De	 veroorzakers	 van	 de	 complicatie	 van	 de	 berekening	 zijn	 substraat	
consumptie	(SC)	en	het	inner	filter	effect	(IFE).	Substraat	consumptie	is	het	afnemen	van	de	
substraat	concentratie	over	 tijd	omdat	het	wordt	opgebruikt.	Van	het	 inner	 filter	effect	 is	
sprake	 wanneer	 de	 verhoogde	 concentratie	 fluorofoor	 de	 excitatie	 van	 de	 oplossing	
afzwakt.	Hierdoor	wordt	alleen	nog	de	oppervlakte	van	de	oplossing	geëxciteerd.	Deze	twee	
complicerende	 factoren	 (SC	 en	 IFE)	 zorgen	 ervoor	 dat	 het	 verloop	 van	 de	 fluorescentie	
wordt	 beïnvloed	 en	 niet	 lineair	 is.	 In	 dit	 hoofdstuk	 onderzoeken	 we	 de	 correctie	 van	 de	
beide	 effecten	 apart.	 Hierbij	 vinden	 we	 de	mogelijkheid	 om	 het	 IFE	 voor	 de	machine	 te	
corrigeren,	onafhankelijk	van	het	experiment.	En	we	vinden	dat	vervolgens	het	effect	van	
substraat	consumptie	te	beschrijven	is	met	Michaelis	Menten	kinetiek	middels	de	volgende	
formule:	!"
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In	hoofdstuk	7	hebben	we	het	effect	van	albumine	op	de	omzetting	van	het	TG-substraat	
onderzocht.	 Voor	 het	 oplossen	 van	 het	 substraat	 zijn	 hoge	 concentraties	 albumine	 in	 de	
buffer	 nodig,	 dit	 geeft	 een	 duidelijk	 indicatie	 voor	 de	 binding	 van	 het	 substraat	 aan	
albumine.	Albumine	is	in	overvloed	aanwezig	in	het	plasma,	hierdoor	zou	de	binding	aan	het	
substraat	 een	 aanzienlijk	 effect	 kunnen	 hebben.	 Tijdens	 de	 simulaties	 van	 de	 Michaelis	
Menten	kinetiek	hebben	we	aangetoond	dat	over	de	eerste	2/3	van	de	curve	onze	data	op	
een	parabool	passen.	Dit	staat	ons	toe	om	initiële	snelheid	te	schatten	aan	de	hand	van	het	
lineaire	deel	van	de	parabolische	fit.	We	hebben	hierbij	aangetoond	dat	het	substraat	aan	
albumine	bindt	en	dat	trombine	in	staat	is	dit	gebonden	substraat	te	knippen	maar	dat	het	



α2Macroglobuline-Trombine	 complex	 (een	 complex	 dat	 enerzijds	 wordt	 gebruikt	 voor	 de	
kalibratie	van	het	experiment	en	anderzijds	ook	tijdens	het	experiment	wordt	gevormd)	de	
vrije	vorm	van	het	substraat	knipt.		
	
In	 hoofdstuk	 8	 het	 effect	 van	 de	 substraat	 concentratie	 op	 TG	 onderzocht.	 Omdat	 het	
substraat	 geknipt	 wordt	 door	 trombine,	 hierdoor	 zal	 er	 altijd	 een	 deel	 van	 de	 gevormde	
trombine	aan	het	substraat	gebonden	zijn.	De	trombine	die	aan	het	substraat	gebonden	is,	
is	 niet	 beschikbaar	 om	 deel	 te	 nemen	 aan	 de	 fysiologische	 reactie	 die	 het	 experiment	
beoogd	 te	 onderzoeken.	 Bij	 het	 uitvoeren	 van	 TG-experimenten	 bij	 een	 verschillende	
substraat	concentraties	hebben	we	gevonden	dat	het	substraat	een	effect	heeft	op	TG.	We	
hebben	hierbij	aangetoond	dat	dit	effect	vooral	wordt	veroorzaakt	door	het	afzwakken	van	
de	 trombine	 afbraak.	 We	 kunnen	 hier	 daarom	 concluderen	 dat	 een	 lagere	 substraat	
concentratie	een	meer	fysiologische	weergave	is	van	het	systeem.	Bijkomend	lijkt	de	lagere	
substraat	 concentratie	 geen	 negatieve	 neveneffecten	 te	 hebben	 op	 het	 experiment	 en	
behoort	deze	daarom	ook	tot	de	aanbevelingen.		
 
Tot	 slot	 bevat	 hoofdstuk	 9	 de	 algemene	 conclusie	 en	 discussie.	 Deze	 thesis	 geeft	
onderbouwde	 suggesties	 voor	 aanpassingen	 aan	 de	 huidige	 CAT-TG-methode.	 De	 huidige	
bronnen	van	variatie	zijn	in	kaart	gebracht	en	de	kalibratie	van	het	experiment	alsmede	de	
temperatuur	bleken	een	grote	bijdrage	te	geven.	De	methode	om	de	TG-concentratie	uit	de	
ruwe	 de	 te	 berekenen	 is	 opnieuw	 onder	 de	 loep	 geworden	 en	 empirisch	 onderbouwd.	
Verder	wordt	 het	 belang	 van	 (een	 constante)	 temperatuur	 uitgezet	 en	wordt	 een	model	
voor	 meer	 accurate	 thermostase	 gegeven.	 Afsluitend	 worden	 er	 suggesties	 aangedragen	
voor	de	positieve	effecten	van	het	verlagen	van	de	substraat	concentratie.	
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