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Platelets are small anucleate cells that have a key role in maintaining blood haemostasis. 

During the past decades, research has led to the discovery of additional platelet functions 

beyond haemostasis. where their role as immune cells has become increasingly important. 

Platelets contain an arsenal of bioactive molecules ranging from coagulation factors to 

chemokines. Secreted directly into the bloodstream or packaged inside extracellular 

vesicles, they can modulate a variety of tasks in immune and inflammatory responses. The 

studies in this thesis were set out to investigate platelets pro-inflammatory functions in 

vascular inflammation and whether conventional anti-platelet therapies can interfere with 

these pro-inflammatory properties of platelets. 

In this thesis, chapter 1 provides a concise general background of several roles of 

platelets and platelet-secreted modulators in vascular inflammation and their contribution 

to atherosclerosis. Atherosclerosis, a chronic inflammatory disease, is characterised by 

plaque formation inside the vessel wall. Rupture of these plaques and the subsequent 

atherothrombosis are the most common causes of acute cardiovascular complications. 

Chapter 2 gives a literature overview on the contribution of platelets in the initiation 

and propagation stages of atherosclerosis and beyond; in atherothrombotic complications. 

Among the several blood cell types that are involved in the development of atherosclerosis, 

the role of platelets during the thrombotic occlusion of the blood vessel caused by ruptured 

or eroded plaques is well established and clinically exploited as evident by the extensive use 

of platelet inhibitors. However, there is increasing evidence that platelets are also involved 

in the earlier stages of plaque development by exhibiting pro-inflammatory activities. 

The release of one platelet modulator, extracellular vesicles (EVs) was investigated 

in Chapter 3. In this chapter a complementary role of αIIbβ3integrins, phosphatidylserine 

(PS) exposure, and cytoskeletal rearrangement were identified in the release of EVs from 

activated platelets. Activation pathways of platelets are widely known, however, the 

mechanisms underlying EV release remain largely uncharacterised. Platelets from patients 

with Glanzmann thrombasthenia, impaired function or lack of (functional) αIIbβ3 integrins, 

have reduced extracellular vesicle release. This indicates that αIIbβ3 integrin is critical in 

vesicle release. Platelet activation with convulxin (GPVI receptor agonist) resulted in higher 

EV release than with activation by thrombin (PAR1/PAR4 agonist). Kinetic measurements 

indicated that EV release followed the pattern of αIIbβ3 integrin activation and subsequent 

closure. These processes were paralleled by PS exposure. Prevention of αIIbβ3 function 

with the inhibitor tirofiban dramatically suppressed EV release. Comparable results were 
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obtained using αIIbβ3-deficient platelets from patients with Glanzmann thrombasthenia. 

Inhibition of actin cytoskeleton rearrangement decreased EV release, whereas inhibition 

of individual signalling targets upstream of cytoskeletal rearrangement showed no such 

effects. From these findings it can be concluded that platelet EV release requires three 

main events: integrin activation and closure, PS exposure, and cytoskeletal rearrangement.

In chapter 4, the internalisation, and functional consequences of platelet-derived 

extracellular vesicle (PEVs) in inflamed endothelial cells was evaluated. Atherosclerosis 

is driven by inflammation of the endothelial vessel wall leading to plaque formation and 

eventually causing cardiovascular complications. PEVs and chemokines are known to 

upregulate the inflammatory state, leading to an acceleration of plaque formation. PEVs and 

chemokines can mediate communication and interactions between endothelial and immune 

cells, which implies direct binding of PEVs and subsequent uptake by these cells. However, 

the molecular mechanisms of adhesion, uptake and their functional consequences of the 

recipient cells are still unclear. PEV uptake, which is an active process, by endothelial cells is 

not depended on a clathrin-mediated endocytosis. After uptake, inhibition of actin filament 

dynamics could prevent EV degradation inside the cell. Endothelial cells are functionally 

altered after uptake of PEVs. Calcium influx in endothelial cells is triggered and after PEVs 

or chemokines incubation, adhesion of monocytic cells is increased. These results indicate 

that circulating EVs and chemokines from platelets could have a detrimental effect in an 

already inflammatory environment. This could contribute increased plaque formation and 

ultimately an increase of cardiovascular complications.

Chapter 5 studies the effects of phosphodiesterase 3 and -5 inhibitors on their anti-

platelet properties. Platelets possess not only haemostatic but also inflammatory properties, 

which combined are thought to play a detrimental role in thrombo-inflammatory diseases 

such as acute coronary syndromes and stroke. Phosphodiesterase 3 (PDE3) and -5 (PDE5) 

inhibitors have demonstrated efficacy in secondary prevention of arterial thrombosis, 

partially mediated by their anti-platelet action. Yet, it is unclear whether such inhibitors 

also affect platelet-inflammatory functions. Both cilostazol (PDE3 inhibitor) and tadalafil 

(PDE5 inhibitor) reduced the interaction of human platelets with inflamed endothelium 

under arterial flow and the release of the chemokines CCL5 and CXCL4 from platelets. 

Moreover, cilostazol, but not tadalafil, reduced monocyte recruitment and platelet-

monocyte interaction in vitro. 

Anti-inflammatory properties of current anti-platelet therapies are evaluated in 
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chapter 6. Several anti-platelet therapies have been developed for secondary prevention 

of cardiovascular events, in which anticoagulants are often combined. It is unclear whether 

current anti-platelet therapies also affect platelet immune functions. Acetylsalicylic acid 

(ASA) led to reduced chemokine (C-C motif) ligand 5 (CCL5) and chemokine (C-X-C 

motif) ligand 4 (CXCL4) release from platelets, while leukocyte chemotaxis towards the 

platelet releasate was not affected. Depending on the agonist, αIIbβ3 and P2Y12-inhibitors 

also affected CCL5 or CXCL4 release. The combination of ASA with a P2Y12-inhibitor or 

a phosphodiesterase inhibitor did not provide an additive reduction on CCL5 or CXCL4 

release. Interestingly, these combinations did reduce leukocyte chemotaxis. Combined 

therapy of ASA and a P2Y12 or a PDE3 inhibitor can decrease the inflammatory leukocyte 

recruiting potential of the releasates of activated platelets. 

Chapter 7 follows nature’s ability to modulate immune responses by intervention in 

the chemokine signalling system and neutralization of chemokines. Pathogens and parasites 

can evade the host immune responses by e.g., interfering in the chemokine signalling 

pathway. In this chapter, which is composed of three published papers, the potential of 

Evasin-3 and -4 binding to chemokines and interference of chemokine immune function as 

recruiters for immune cells were explored. Evasin-3 and its modified variants were found 

to inhibit recruitment of monocytes and to interfere with the adhesion of neutrophils on 

endothelial cells. Chemical modification of Evasin-3 offers new possibilities as a therapeutic 

drug or even a better diagnostic tool in detecting inflammatory diseases in an early stage. 

Evasin-4, like Evasin-3, shows inhibitory properties for monocyte recruitment for both 

CCL5 and the CCL5-CXCL4 complex. Modifying native Evasin-4 renders a more stable 

peptide with a similar binding affinity towards CCL5 and a potent interference of leukocyte 

recruitment. Understanding the way how ticks evade the host immune responses could 

provide valuable knowledge for development of new types of anti-inflammatory therapies. 

Finally, in chapter 8, the key results presented in this thesis are discussed and 

placed into perspective of relevant literature. Platelets, chemokines and EVs are important 

in modulating immune and inflammatory responses. However, future research in this field 

is recommended to improve the insight of the complex network of immune responses. This 

knowledge may in the future lead to new or improve anti-platelet therapies, biomarkers, or 

diagnostic tools. 
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Bloedplaatjes zijn kleine cellen zonder celkern, welke een belangrijke rol spelen bij de 

handhaving van de haemostase. De afgelopen decennia heeft wetenschappelijk onderzoek 

meerdere functies van bloedplaatjes ontdekt waarbij hun rol als immuun cellen steeds 

belangrijker is gebleken. Bloedplaatjes bevatten een arsenaal aan bioactieve modulatoren, 

variërend van stollingsfactoren tot chemokinen. Deze bioactieve modulatoren kunnen op 

twee manieren worden vrijgegeven in de bloedbaan; directe afgifte vanuit bloedplaatjes 

of indirect via het verpakken van modulatoren in extracellulaire blaasjes voor verspreiding. 

Bioactieve moleculen zijn in staat een diversiteit aan taken te volbrengen en daardoor 

immuun- en ontstekingsreacties te reguleren. De studies in dit proefschrift zijn opgezet 

om de immuun functies van bloedplaatjes bij vasculaire ontsteking te onderzoeken en 

om te bepalen of conventionele anti-bloedplaatjes therapieën deze pro-inflammatoire 

eigenschappen van bloedplaatjes kunnen afremmen.

In dit proefschrift wordt in hoofdstuk 1 een beknopte algemene achtergrond 

beschreven van de verschillende rollen van bloedplaatjes en de door bloedplaatjes 

afgegeven modulatoren bij vasculaire ontsteking. Hierbij wordt ingegaan op hun bijdrage 

aan de vorming van atherosclerose. Atherosclerose is een chronische ontstekingsziekte die 

wordt gekenmerkt door plaque vorming in de vaatwand. Het scheuren van deze plaques 

en de daaropvolgende atherotrombose zijn de meest voorkomende oorzaken van acute 

cardiovasculaire complicaties zoals een infarct.

In hoofdstuk 2  wordt een overzicht van de bestaande literatuur weergegeven over de 

bijdrage van bloedplaatjes bij de initiatie- en propagatiestadia van atherosclerose vorming 

en de daaropvolgende atherotrombotische complicaties. Van alle verschillende typen 

cellen die betrokken zijn bij het proces van atherosclerose, is de rol van bloedplaatjes best 

beschreven tijdens de trombotische occlusie van het bloedvat als gevolg van gescheurde of 

geërodeerde plaques. Dit is te zien aan het veelvuldig gebruik van bloedplaatjes remmers 

in de kliniek. Er wordt echter steeds meer bekend over de rol van bloedplaatjes en hun pro-

inflammatoire eigenschappen in de beginstadia van de ontwikkeling van plaques 

In hoofdstuk 3 wordt de afgifte beschreven van één van de plaatjesmodulatoren, 

extracellulaire blaasjes ook wel extracellulaire vesikels (EVs) genoemd. In dit hoofdstuk 

worden drie belangrijke factoren van bloedplaatjes activatie beschreven namelijk; de 

activatie en de daarop volgende deactivatie van de αIIbβ3 integrines, het blootleggen 

van fosfatidylserine (PS) aan de buitenkant van het membraan, en de herschikking van 

het cytoskelet in het bloedplaatje. Deze processen zijn in dit hoofdstuk geïdentificeerd 
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als belangrijke factoren in de afgifte van EVs uit geactiveerde bloedplaatjes. De 

activeringsroutes van bloedplaatjes zijn grotendeels bekend, hoewel de mechanismen 

die ten grondslag liggen aan EV-afgifte tot op heden nog grotendeels onbekend zijn. 

Bloedplaatjes van patiënten met de ziekte van Glanzmann, welke een verminderde 

functie of gebrek aan (functionele) αIIbβ3-integrines vertonen, hebben een verminderde 

EV-afgifte. Dit geeft aan dat het αIIbβ3-integrine cruciaal is bij de afgifte van deze EVs. 

Bloedplaatjesactivering met convulxine (een GPVI-receptor agonist) resulteerde in een 

hogere EV-afgifte dan met activering door trombine (een PAR1/PAR4-agonist). Kinetische 

metingen gaven aan dat de EV-afgifte afhankelijk was van het patroon van αIIbβ3-integrine-

activering en het daaropvolgende deactiveren van het integrine. Deze processen gingen 

gepaard met blootstelling van PS op het buitenste membraan van bloedplaatjes. Het 

onderdrukken van de functie van αIIbβ3 -integrine met de remmer tirofiban had een drastisch 

effect op de EV-afgifte. Dit is vergelijkbaar met de resultaten die verkregen werden met 

bloedplaatjes van αIIbβ3-deficiënte patiënten. Daarnaast werd ook gekeken naar de interne 

rankschikking van het actine-cytoskelet in bloedplaatjes. De remming van veranderingen in 

het cytoskelet resulteerde ook in verminderde EV-afgifte. Terwijl remming van individuele 

signaleringsdoelen, die stroomopwaarts van het cytoskelet-herschikking zitten, dergelijke 

effecten niet vertoonde. Uit deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat deze drie 

hoofdgebeurtenissen vereist zijn voor afgiften van EVs van geactiveerde bloedplaatjes.

In hoofdstuk 4 wordt de internalisatie van EVs en chemokinen en de functionele 

gevolgen hiervan geëvalueerd in endotheelcellen onder inflammatoire omstandigheden. 

Atherosclerose wordt veroorzaakt door een ontsteking van de vaatwand die leidt tot 

plaquevorming en uiteindelijk cardiovasculaire complicaties. Over EV’s van bloedplaatjes 

(PEVs) en chemokinen zijn bekend dat dit de ontstekingstoestand kan verergeren, wat 

vervolgens kan leiden tot een versnelling van de plaquevorming. PEV's en chemokinen 

kunnen de communicatie en interacties tussen endotheel- en immuuncellen reguleren door 

een directe binding van PEV’s aan de targetcel gevolgd door opname in deze cellen. De 

moleculaire mechanismen van adhesie, de opname en de functionele gevolgen voor de 

ontvangende cellen zijn echter nog steeds onduidelijk. Het actieve proces van opname 

van PEV door endotheelcellen is gebleken niet afhankelijk te zijn van een door receptor 

gecontroleerde endocytose. Na opname van PEVs door endotheelcellen kunnen deze EVs 

worden gedegradeerd om hun inhoud vrij te zetten. In dit hoofdstuk is gebleken dat deze 

vermoedelijke degradatie in de cel te verhinderen door actine filamenten in de cellen te 
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remmen. Door opname van PEVs kunnen eigenschappen van endotheelcellen veranderen. 

De calcium signalering in endotheelcellen wordt geactiveerd en na incubatie van PEV's of 

chemokinen wordt de adhesie van monocyten verhoogd. Deze resultaten geven aan dat 

circulerende EV's en chemokinen van bloedplaatjes een schadelijk effect kunnen hebben 

in een al bestaande inflammatoire omgeving. Dit zou kunnen bijdragen aan een verhoogde 

plaquevorming en uiteindelijk een toename van cardiovasculaire complicaties.

In hoofdstuk 5 worden de effecten van fosfodiësterase 3 en -5 remmers op hun 

bloedplaatjes remmende eigenschappen bestudeerd. Bloedplaatjes hebben niet alleen 

hemostatische, maar ook inflammatoire eigenschappen, waarvan wordt gedacht dat ze 

een nadelige rol kunnen spelen bij trombo-inflammatoire ziekten zoals de acute coronaire 

syndromen en beroertes. Fosfodiësterase 3 (PDE3) en -5 (PDE5) remmers hebben hun 

werkzaamheid aangetoond bij de secundaire preventie van arteriële trombose, gedeeltelijk 

gemedieerd door hun bloedplaatjes remmende werking. Het is echter onduidelijk 

of dergelijke remmers ook de pro-inflammatoire functies van bloedplaatjes kunnen 

beïnvloeden. Zowel cilostazol (PDE3-remmer) als tadalafil (PDE5-remmer) verminderden de 

interactie van menselijke bloedplaatjes met ontstoken endotheel onder arteriële stroming 

en de afgifte van de chemokinen (C-C-motief) ligand 5 (CCL5) en chemokine (C-X-C-motief) 

ligand 4 (CXCL4) uit bloedplaatjes. Bovendien verminderde cilostazol, maar niet tadalafil, 

de rekrutering van monocyten en de interactie tussen bloedplaatjes en monocyten in vitro.

Anti-inflammatoire eigenschappen van een aantal van de toegepaste-bloedplaatjes 

remmende therapieën worden geëvalueerd in hoofdstuk 6. Er zijn verschillende 

bloedplaatjes remmende therapieën ontwikkeld voor secundaire preventie van 

cardiovasculaire gebeurtenissen, waarbij anticoagulantia vaak worden gecombineerd. 

Het is onduidelijk of de huidige anti-bloedplaatjestherapieën ook de immuun functies van 

bloedplaatjes kunnen beïnvloeden. Acetylsalicylzuur (ASA, aspirine) leidde tot verminderde 

afgifte van chemokinen CCL5 en CXCL4 uit bloedplaatjes, terwijl leukocyten migratie naar 

de vrijgekomen bioactieve modulatoren uit bloedplaatjes niet werd beïnvloed. Afhankelijk 

van de bloedplaatjes agonist beïnvloeden αIIbβ3- en P2Y12-remmers ook de afgifte van CCL5 

of CXCL4. De combinatie van aspirine met een P2Y12-remmer of een fosfodiësteraseremmer 

gaf geen additieve verlaging van de CCL5- en CXCL4-afgifte. Interessant is dat deze 

combinaties de werving van leukocyten wel verminderde. Het combineren van aspirine met 

een P2Y12- of een PDE3-remmer kan de vrijgave van inflammatoire bioactieve moleculen uit 

bloedplaatjes met een leukocyten rekruteringspotentieel verminderen.
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Hoofdstuk 7 volgt de bekwaamheid van de natuur om immuun responsen te 

moduleren door middel van interventies in het chemokine signaleringssysteem en 

neutralisatie van chemokinen in de gastheer. Pathogenen en parasieten kunnen de immuun 

responsen van de gastheer ontwijken door onder andere in te grijpen in de chemokine-

signaleringsroutes. In dit hoofdstuk, dat is samengesteld uit drie gepubliceerde artikelen, 

werd onderzoek gedaan naar de potentiële binding van Evasin-3 en -4 aan chemokinen. 

Hierdoor wordt de functie van deze chemokinen als rekruteerders voor immuun cellen 

mogelijk belemmerd. Evasin-3 en zijn gemodificeerde varianten bleken de aanwerving van 

monocyten te remmen en de adhesie van neutrofielen op endotheelcellen te verstoren. 

Chemische modificatie van Evasin-3 biedt nieuwe mogelijkheden als therapeutisch medicijn 

of zelfs als diagnostisch hulpmiddel bij het vroegtijdig opsporen van ontstekingsziekten. 

Evasin-4 vertoont, net als Evasin-3, remmende eigenschappen voor de rekrutering 

van monocyten van zowel CCL5 als het CCL5-CXCL4-complex. Het modificeren van de 

natuurlijke Evasin-4 zorgt voor een stabieler peptide met een vergelijkbare bindingsaffiniteit 

voor CCL5 en die daarmee een krachtige blokkade veroorzaakt van leukocyten werving. 

Inzicht in de manier waarop teken de immuun responsen van de gastheer ontwijken, 

zou waardevolle kennis kunnen opleveren voor de ontwikkeling van nieuwe soorten 

ontstekingsremmende therapieën.

Tot slot, in hoofdstuk 8, worden de belangrijkste resultaten van dit proefschrift 

besproken en in perspectief geplaats met relevante literatuur. Bloedplaatjes, chemokinen 

en EV's zijn belangrijk bij het reguleren van immuun- en inflammatoire responsen. Echter, 

er is meer onderzoek nodig op dit gebied om een beter inzicht te krijgen in het complexe 

netwerk van immuun responsen. Mogelijk kan deze kennis in de toekomst leiden tot 

nieuwe of verbeterde bloedplaatjes remmende therapieën, biomarkers of diagnostische 

hulpmiddelen voor de modulatie van immuun-of stollingsactiviteit.




