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SUM 

Btood platelets are the smallest cellular elements in the blood anid 
they .Play a key role in the reaction of blood to vessel wall injury, i,e. in 
hemostasis and thrombosis. For these functions platelets have to ;come close 
by or  in contact with the vessel wall. Experiments p e d ~ r m e d  in in 
arterioles and in vitro in small glass tubes show indeed a higller placelet 
i@onl=entration near the wall than in the center. By contrast, only a few 
studies exist on the rheology of blood in wnules. It was therefore the aim 
of this thesis to study flow behavior of blood platelets in venules in viva and 
mmpaae this behavior with that in arterioles and with resuPts obtained in 
vitro. 

klPl experiments were performed in venules and arterioles of the rabbit 
mlesenteq. When using bright field microscopy, only platelets flowing near 
the vessel wall can be observed in these vessels, while detection of individual 
platelets located En the vessel center is hampered by the presence of the 
many red blood cells. However, after in viva labelling with the fluorescent 
dye acridine red, visualization of all individual fast flowing platelets in these 
microvessels is possible using intravital fluorescence microscopy. 

Segments of venrrles and arterioles ranging in diameter between 15 
and 35 pm were selected. Experiments were performed with position of 
sharp focus in the median plane of the vessels, i.e. the focal position yielding 
the widest vessel diameter. Mtet  injection with acridine red, flashes of short 
duration (< 0.1 ms) were given t0 prevent la smeared image due ta platelet 
movement. For the analysis of the data a transparen11 sheet was positioned 
w e r  the monitor screen. Only platelets flowing within a thin optical section 
(5 to 7 pm) were used for analysis. According ta the direction of Row, the 
left and right vessel walls were drawn. For each platelet marked, the 
d i s t a n ~  between the cenlroid of the platelet (i.e. its center of gravity) and 
the vessel wall, as well as the vessel diameter at that specific point, 
determined and the relative position of the platlellet Was calculated. For 
comparison between arterioles and venules relative frequency distributions 
were constructed. 

The first study (chapter 4) showed that the relative 



platelet mnmntration distribution differs greatly in venules and arterioles. 
Firstly, in the center af the vessel the platelet cancentration is significantly 
highler in venules than in asterioles,while near the wall the opposite is 
observed. Sewndly, close to the wall th~ere seems to be a relative exclusiu[~n 
of platelets in venules. This exclusion muld not be explained by the 
presence of marginating leukocytes in wenules but not in arterioles, because 
intravenous injection of a sulfated dextran with high rnoleculas weight, a 
mrnpaunld known to inhibit leukoqe rolling, did not eliminate or reduce 
the relative platelet exclusion at the venular wall. Since it even tended to 
increasle this wall exclusion of platelets, we also tested its effect and that of 
neutral dextrares, on platelet distribution in arterioles. 

Dext~ans are long chains of 1-6-and l-4-linked glucose units, which 
bind to the surface of many cells, including platelets, red blood cells and 
endothclium. A well known effect of the binding of high molecular weight 
dextrans to red blood cells is an increase in their tendency to aggregate. 
Dextrans may also influence other rheological parameters, such as plasma 
viscosity and red blood cell deformability. 

In chapter 5 we investigated whether a low dose (3Omg/kg 1V) of a 
low molecular weight dextran (Dx40), a neutral high molecular weight 
dextran (DxSOO) or a high molecular weight dextran charged negatively with 
sulfate groups (Dx500S) influences platelet distribution. In arterioles, both 
high molecular weight dextrans increased the relative platelet concentration 
in the center and reduced it near the wall. In venules, a similar butt less 
pronounced effect was observed. The low molecular weight dextran did not 
significantly change platelet distribution in arterioles, but in venulcs their 
concentration decreased in the center and increased at the wall. Dextran 
injection did not change microvascular flow velocity or plasma viscosity, 
suggesting that the observed changes in arteriolar platelet distribution were 
caused by binding of the dextran to the surface of platelets and/or red 
blood cells and/or endothelimm. 

Tol interpret blood platelet-vessel wall interactions in microvessels in 
a correct way, one has to be informed about wall shear rate and wall shear 
stress values. To be able to reliably assess these values, detailed description 
of the shape of the vlelocity profile is required. Chapter 6 deals with the 
velocity profile in venules. In venules the velocity profiles are rather 
symmelric and differ significantly from those in arterioles. Adequate descsip- 
tion requires in bath vessel types a two fluid-model: a thin layer of fluid at 
the wall with a significantly lower apparent viscosity than the fluid in the 
remaining core of the vessel. In venwles, the shape of the profile in this core 
did not differ from a parabola, while in arterioles it was more blunt. 



As shown above, in microvessels the concenuation of blood platelets 
and leukocytes is not uniform over the microvessel cross-section. n i s  aBo 
holds for red blood cells. The latter, for example, preferentially flow in the 
areas with higher flow velocities, i,e. in the vessel center. This results in a 
mean red blood cell velocity that is higher than mean whole blood velociq. 
Consequently, the 1oa1 red blood concentration in the vessel has to be 
lower than for homogeneously distributed red bllood cells, because otherwise 
an accumulation of these cells would occur within the microcirculatiolsl. This 
is called tl1e FAhraeus effect. We investigated whether a similar effect also 
applies to blood platelets (chapter 7). Calculations demonstrate that in 
arterioles, despite a higher platelet concentration near the wall than in the 
enter ,  the governing rheologieal conditians do not induce an inverted 
platelet FAhraeus effect, as one would have expected, By contrast, in venules 
a higher mean velocity for platelets than for whole blood was found, which 
results in a platelet Fihraeus effect and, hence, in a reduced mean local 
platelet concentration. 

The two main findings obtained in this thesis, i.e. a difference in 
platelet distribution and in platelet veiocity profile between venules and 
arterioles in viva, cannot be explained simply by hernodynamic differences 
e.g. flow velocity and pulsatility. These differences are also probably not 
caused by the presence of leukocyte margination in venules, bkt not in 
arterioles. Important factors to explain the observed differences between 
arterioles and venules might be the influence of red blood cells on the flow 
behavior of platelets and the position of a vessel within the vascular 
nemork, leading to diverging flaw in arterioles and in converging flow in 
venules. The obsewed wall exclusion of platelets in venules and not in 
arterioles as described in chapters 4 and 6 can most likely be ascribed to 
differences in wall structure andlor funclion betwen both vessel types. 



Het bloed is een vloeistof waarin zich naast eiwitten en andere stoffen 
drie verschillende typen bloieduu8leni bevinden. De rode bloedcellen, die on- 
geveer 40% van her volu me innemen, zorgen voor transport van zuurstof en 
koolzuur. Witte blioedcellen hebbien een belangrijke taak bij de afweer tegen 
infecties, Het bloedplaatje is het kleinste type bloedcel en, noodzakelijk bij 
het sloppen van een bloeding na een beschadiging vain een bloedvat. 

De in het bloed stromende bloedplaatjes kunnen alleen hechten aan 
de binnenkant van een beschadigd bloedvat wanneer ze hiermee in 
aanraking komen. Er ontstaat een plaatjesprop, waaraan zich steeds meer 
plaatjes hechten zodat uiteindelijk de bloeding stopt. Het in contact komen 
van de bloedplaatjes met de wand en met elkaar hangt af van de manier 
waarop de bloedplaatjes zich bewegen in het stromend bloed, dat wil zegen 
van hun strorningsgedrag (rheolcrgie). Het onderzoek naar dit stromings- 
gedrag v;an bloedplaatjes kan zowel in glazen buisjes (in vitra) als in het 
levende organisme (in vivo) worden uitgevoerd. 

Om alle cellen van het lichaam goed te laten functioneren is &iet 
noodzakelijk dat het bloed wordt vervoerd naar alle delen wan het lichaam. 
Het bloed stroomt door een. netwerk van buisjes, het zgn vaatstelsel. Dit 
vaatstelsel strekt zich tot in de kleinste delen van het lichaam uit. Het bloed 
dat zich in dit vaatstelsel bevindt, zorgt ervoor dat alle cellen worden 
voorzien van voldoende zuurstof en voedingsstoffen, tewijl koolzuur en 
afviralslof en worden afgevoerd. Vanuit het hart wordt het bloed gepompt in 
grote vateli, die zich vertakken in steeds kleinere vaten (arteriolen) tot ze 
uiteindelijk nuitrnondei~ in haarvaten. In deze haarvaten vindt de uitwisseling 
plaats van stoffen tussen bloed en, cellen. Het bloed wordt vanuit de 
haait-vaten afgevoerd via de kleine vaten (venulen), die samenvloeien tot 
steeds grotere vaten en uiteindelijk uitkomen in het hart. 

Het doel vaa het in dis proefsch-ifl beschreven ondenoek w m  om ir~! ket 
levende dier (in vivo) her s r r - o m i n g s e  van b/oedpEa~atJes in de kleine 
iafiioerelzde vafen i(tenu1elen) te be~~uderen. 



In het o n d e r ~ ~ e ~  werd gebruik gemaakt van venulen in het buiblies 
van het levende verdoofde konijn om het smomingsgedrag van de  bloed- 
plaatjes t e  bestuderen. Het buikvlies is een dun vlies, dar via een kleine 
snede in $e buikwand kzamen met een stukje darm naar buiten kan worden 
gebracht. In dit vlies kan dan met behulp van een speciale mimosmap, het 
stromend bloed in de kleine vaten zichtbaar worden gemaakt. In deze vaten 
PS het niet mogelijk om de  bloedplaatjes waar t e  nemen, omdat ze worden 
overdekt met verschillende lagen van de  grotere rode bloedcellen. Door de  
bloedplaatjes selectief te  kleuren met de  fluorescerende kleurstof acridine 
rood zijn ze, met blehulp van een fluorescentie microscoop, eenvoudig te  
herkennen tussen de  niet gekleurde rode cellen. Het kleuren van d e  bloed- 
plaatjes gebeurde door een kleine hoeveelheid van de  fluorescerende 
kleurstof direct in een bloedvat te spuiten. 

Na het inspuiten werden er van geselecteerde venules via een 
videocamera, welke was geplaatst lap de  microscoop, opnames gemaakt. 
Deze opnames werden later uitgewerkt. Om onscherpte van het beeld door 
de snelstromende blaedplaahjes te  voorkarnen is gebruik gemaakt van 
belichting met telkens een korte flits. De  bloedplaatjes worden als het ware 
'%ieworen" iin rijd en plaats. Wanneer we door de microscoop kijken is de 
plaats van het blioedplaatjc in de lengte- en  breedte richting van het vat 
goed te bepalen, terwijl het bepalen van de juiste diepte problemen geeft. 
D e  intensiteit van het fluorescerend plaatje neemt zeer snel af indien het 
zich niet meer bevindt in een gebied symmetrisch gelegen rondom het vlak 
van scherpstelling. Dit vlak, de zgn optische plak, maakt bepaling van de  
positie van het bloedplaatje in d e  diepte mogelijk. In alle experimenten 
sirordt scherp gesteld in het midden van het vat. 

Voor het uitwerken van de alpnarnes werd van elk plaatje in de 
optische plak de  afstand gemeten van bloedplaatje tot d e  linker vaatwand 
en de bijbehorende diameter van her Vat. Hieruit werd d e  positie van hel 
plaatje in het wat. bepaald. Door nu de  diameter in 20 segmenten te 
verdelen kan een concentratie verdeling ~€Xden verkregene Dezf? coli- 
Entratie verdeling geldt alleen voor de  optische plak. Voor de mmcentratie 
verdeling over het gehele vat een is een correctie noodzakeliik. 

De resultasen 
Het eerste experimentele hoofdstuk (hoofdstuk 4) laar duidelijke 

verschillen zien tussen d e  concentratie verdeling van venulen en arteriolen. 
In arteriolen is in het centrale deel van het var d e  concentratie lager dan in  



venuleeu, terwijl aan de wand het omgekeerde wordt gezien (figuur 4.3). 
Verder lijkt er dicht bij de wand in venullen een afstoting, een zgn. exclusie 
vaai bloedplaatjes te bestaan "guur 4.43. Dit verschijnsel zou kunnen 
worden veroorzaakt door witte bloedcellen die langs de  vaatwand rollen, 
een verschijnsel dat alleen in venulen wordt waargenomen. Echter, een 
vermindering van het aantal rollende witte bloedcellen m.b.v. een gesui- 
fa'teerd dextxaan deed niet de exciusie verdwijnen (figuur 45). Aangezllen 
de exclusie eerder leek toe te nemen, werd ook de invloed van dit dextraan 
op de bloedplaatjes verdeling van arteriden bestudeerd. 

Dextraneni zijn lange ketens van suiker-moleculen, die kunnen binden 
aan het oppemlak wan o.a. bloedplaatjes, rode bloed cellen en vaatwandcel- 
len. Verder kunnen ze rheologische parameters, bijv de stroperigheid van 
het bloed (viscositeit) en de vemorrnbaarheid van de rode bloed cellen 
(defarmabiliteit) beinvllcaeden. Dextranen met een hoog molecuul gewicht 
zijn in staat om rode bloedcelIen aan elkaar te laten hechten (aggregatiell. 
In hoofdstuk 5 wordt de Invloed van 3 verschillende dextranen, een neutraal 
geladen laag moleculair dextraan (Dx401, een neutraal hoog moleculair 
dextraan (DxSOlO) en een negaitilef geladen hoog moleculair dextraan 
QDx5OOS) op de bloedplaatjes verdeling bestudeerd. De hoog moleculaire 
dextranen verhoogden in arteriolen de bloedplaatjes concentratie in het 
midden en verlaagden de concentratie aan de wand. In venulen werd 
hetzelfde effect gezien, doch veel minder uitgesproken. Zaag moleculair 
dextraan had geen invloed op de verdeling van de bloedplaatjes in 
arteriolen, in venulen echter verlaagde dit dextraam de concentratie in het 
midden van het vat en verhoogde het aan de wand (figuur 5.1 t/m 5.3). 
Daar de dextraan injecties geen invloed hadden op de strorningssnelheid van 
het bloed en op de viscositeit, is het waarschijnlijk de binding van dextranen 
aan de blaedplaatjes, rode bloed cellen enlof vaatwandcellen, die verant- 
woordelijk is voor de veranderde bloedplaatjes verdeling na diexlraan 
injectie. 

In Izoofdstuk 6 wordt het snelheidsprofiel van venulen bestudeerd. Het 
snelheidsprofiel in water heeft de vorm van een parabool; lage snelheden 
in de buurt vair de wand, oplopend tot de maximale snelheid in het 
centrum. Bloed is in vergelijking met water een substantie met andere 
kenmerken. De beschrijving van het snelheidprofiel in bloed is alleen goed 
mogelijk 1m.b.v. een twee vloeistoffen model; aan de wand bevindt zich een 
vloeistof met een andere samenstelling dan in de rest van het vat, waar de 
rode bloedcellen zich bevinden (RBC-kolom). Eerden onderzoek wees uit 
dat de vorm van het snielheidsprafiel in de RBC-kolom van arteriolen een 
afgeplatte parabool was. Opvallend was dat in venulen bleek dat de. vorm 



van het snelheidsprofiel van de RBC-kolom niet verschillend was van een 
parabool. 

In de kleine vaten bleek de verdeling van bloedcellen niet homogeen 
verdeeld over het vat (zie voor bloedplaatjes hoofdstuk 4). Rode bloedcellen 
stromen hoofdzakelijk in het midden van het vat. Aangezien daar de 
snelheid het hoogst is, betekent dit dat de gemiddelde rode bloed cel 
snelheid hoger is dan de gemiddelde snelheid wan het bloed. Door dit 
verschil in gemiddelde snelheid is de gemiddelde verblijftijd van r d e  bloed 
cellen in een bepaald segment wan het vat korter dan de gemiddelde 
verblijftijd van bloed. Om ophoping van rode bloed cellen te vocsrkoimen 
moet de lokale rode bloed cel concentratie lager zijn dan mor homogeen 
verdeelde rode bloed cellen. In hoofdstuk 7 is dit zgn. Fahraieus effect 
berekend voor bioedplaatjes. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 
bloedplaatjes verdeling van arteriolen en uenzulen (hoofdstuk 4) en de 
snellheidsprafielen van arteriolen (eerder verricht onderzoek) en venulen 
(hoofdstuk 6). Berekeningen laten zien dat in arteriolen, waar de meeste 
plaatjes in de buurt wan de wand stromen, er geen sprake is van een 
omgekeerd Fahraeus effect, hetgeen men zou vewachren. In wenulen echter, 
waar de meeste bloedplaatjes stromen op grotere afstand van de wand en 
met een hogere concentratie in het midden van het vat, is de gemiddelde 
bloedplaatjes snelheid hoger dan de gemiddelde snelheid van het bloed. Als 
gevolg hieman zak de bloedplaatjes concentratie in de kleine vaten lager zijn 
dan vewacht op basis van een homogeen verdeelde concentratie van 
bloedplaatjes; er is een Fahraeus effect. 

Eiadbeschou wing 
De bevindingen beschreven in dit proefschrift, n.l.  de vemcliillerr iai 

bloedplaatjes concentratie verdeling en in snelheidsprofiiel tussen wenulen 
en arteriolen in vivo, kunnen niet eenvoudig worden verklaard door 
verschillen in parameters die het stsorningsgedrag bepalen. Een effect van 
rollende witte bloedwIllen in venulen op de bloedplaatjes verdeling is 
blijkbaar niet aanwezig. De invloed van rode bloedcellen op hek 
strorningsgedrag van bloedplaatjes en de plaats van het vat in het vaatstelsel 
spelen mogelijk een veel belangrijkere rol. Het feit dat er sprake is van een 
bloedplaatjes exclusie aan de vaatwand in venulen en niet in arreriolen geeft 
een aanwijzing voor het bestaan van verschillen in vaatwand structuur en/of 
functionele verschilllen tussen beide vaattypen. 




