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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Dit proefschrift richt zich op de wisselwerking tussen bloedplaatjes en stolling en op het 
gebruik van flowcytometrische plaatjesfunctie testen in een klinische omgeving. 

Het belang van de complexe interactie tussen bloedplaatjes en stolling werd jaren 
onderschat. Hoewel er aandacht besteed wordt aan het feit dat veel stappen binnen de 
vorming van een bloedplaatjes trombus nauw gelinkt zijn met de verschillende stadia van 
trombinevorming, is er nog weinig bekend over de mechanismes die hieraan ten grondslag 
liggen. Zo kan collageen bijvoorbeeld stolling tot stand brengen via de activatie van FXII, 
maar ook onafhankelijk van FXII. In hoofdstuk 2 hebben we een nieuw mechanisme 
voor initiatie van de stolling onderzocht dat gebaseerd is op bloedplaatjesactivatie door 
collageen. Niet alleen collageen maar ook andere GPVI-agonisten (CRP-XL en convulxin) 
geactiveerde bloedplaatjes bleken trombinevorming te induceren. Trombinegeneratie 
experimenten met remmers of met factor deficiënte plasma’s suggereerden dat deze 
initiatie van bloedplaatjesactivering via GPVI niet afhankelijk is van de stollingsfactoren 
FXII, FXI of TF/FVIIa. Met behulp van een gezuiverd systeem waar FXa vorming werd 
gemeten in de aan en afwezigheid van anti-FIX antilichamen alsook met trominevorming 
experimenten in FIX deficiënt plasma gesupplementeerd met FVIII werd aangetoond dat 
GPVI-geactiveerde plaatjes FIXa activiteit leveren. 

Hoewel de wisselwerking tussen bloedplaatjes en het stollingssysteem belangrijk is en 
veel ziekte- en therapiegerelateerde trombotische gebeurtenissen worden veroorzaakt 
door beschadigde of aangetaste bloedplaatjes in plaats van door veranderingen in 
stollingsfactoren, zijn er nog steeds geen toegankelijke instrumenten om dit in klinisch 
onderzoek te bestuderen. Visco-elastische testen zoals ROTEM en TEG worden 
gebruikt om bloedcelgemedieerde trombotische risico’s te bestuderen. Deze testen 
zijn echter niet specifiek genoeg om als alternatief voor plasmacoagulatietesten 
of bloedplaatjesfunctietesten te dienen. Onze groep heeft onlangs een volbloed-
trombinegeneratietest (WB-TG) ontwikkeld die een goede correlatie vertoont met de 
trombinegeneratietest in plasma. 

Bij patiënten met multipel myeloom (MM) die onder behandeling zijn werd aangetoond 
dat ze een verhoogde incidentie van VTE hebben ondanks hoge prevalentie van 
trombocytopenie en anemie. In hoofdstuk 3 hebben we in MM patiënten ne als in 
gezonde donoren trombinegeneratie profielen gemeten in plasma en in volbloed. 
Verder werd ook de bloedplaatjesreactiviteit en bloedplaatjesactiviatie gemeten. In 
vergelijking met de controles werd verminderde bloedplaatjesreactiviteit waargenomen 
bij patiënten terwijl het niveau van bloedplaatjesacitvatie, aangegeven door de 
hoeveelheid plaatjes-monocyt complexen, niet significant verschilde tussen de groepen. 
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Opmerkelijk was de bevinding dat in volbloed de vorming van trombine in patiënten 
vertraagd van start ging, maar dat er een verhoogde trombine potentiaal gemeten werd 
terwijl er geen verschillen werden gemeten tussen patiënten en controles in plasma 
trombinegeneratie. De verschillen en volbloed trombinegeneratie waren geassocieerd 
met eigenschappen van rode bloedcellen en bloedplaatjes. Deze bevindingen helpen 
om de onevenwichtige hemostase bij MM patiënten te begrijpen. 

In hoofdstuk 4 werd de protrombotische toestand bij patiënten met chronische 
obstructieve longziekte (COPD) na acute exacerbatie onderzocht. COPD-patiënten 
hebben een verhoogd risico op cardiovasculaire voorvallen, vooral na acute exacerbaties. 
Exacerbaties gaan gepaard met verhoogde systemische ontsteking die stolling kan 
veroorzaken. In deze prospectieve cohortstudie werd bepaald hoe acute exacerbaties 
bij COPD de bloedplaatjesactivatie, het endotheel, de stolling en fibrinolyse beïnvloeden. 
Ook de associatie met ontsteking werd onderzocht aangezien bekend is dat de 
prevalentie van trombotische voorvallen toeneemt tijdens en kort na acute exacerbaties 
van COPD (AE-COPD). Het exacte mechanisme is onbekend. Allereerst vonden we 
dat bloedplaatjesactivatie, gemeten als de vorming van bloedplaatjes-monocyte 
complexen, verhoogd was tijdens AE-COPD. Aan de andere kant was de reactiviteit van 
de bloedplaatjes niet significant verschillen met de tijdstippen dag 3 van behandeling 
en herstel. In deze patiënten vertoonden zowel bloedplaatjesactivatie als reactiviteit 
associaties met systemische ontsteking (CRP niveau). Tijdens AE-COPD werd ook een 
verhoogde trombinevorming en een verhoogde concentratie VWF (zowel antigeen als 
de actieve vorm) gemeten wat samen een protrombotische toestand suggereert. Deze 
studie toont aan dat de gemeten parameters mogelijk biomarkers kunnen zijn voor het 
voorspellen van acute exacerbaties en cardiovasculaire gebeurtenissen. 

In het tweede deel van dit proefschrift ligt de focus op de volbloed flowcytometrische 
bloedplaatjesfunctietest (WB-PACT). In hoofdstuk 5 hebben we de mogelijke toepassing 
ervan bestudeerd voor het monitoren van de effecten van antibloedplaatjesmedicatie. 
In vitro Dubbele antibloedplaatjestherapie (DAPT) met aspirine en de P2Y12 
receptorantagonist clopidogrel wordt vaak voorgeschreven als secundaire preventie 
voor patiënten na percutane angioplastiek met stentimplantatie en voor patiënten met 
atherosclerotische cardiovasculaire ziekte. Verschillende studies wezen op een hoge 
restbloedplaatjesreactiviteit (HRPR) tijdens de behandeling met DAPT met een hoger 
risico op trombotische voorvallen. Om HRPR te detecteren werd in deze studie de 
bloedplaatjesreactiviteit gemeten met behulp van de WB-PACT en vergeleken met de 
LTA. Een matige overeenkomst werd gevonden tussen MeSADP-gestimuleerde WB-
PACT en de ADP-gestimuleerde LTA en onze data suggereerden dat de WB-PACT een 
mogelijk alternatief kan zijn voor LTA in het monitoren van DAPT. 
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In hoofdstuk 6 werd de bloedplaatjesfunctie getest met behulp van WB-PACT in een 
patiëntenpopulatie met een bloedingsdiathese. Hoewel LTA de ‘gouden standaard’ van 
de bloedplaatjesfunctietesten is, is deze techniek nog niet gevoelig genoeg voor het 
detecteren van lichte bloedplaatjesfunctiedefecten en kan deze techniek ook niet altijd 
het risico op bloedingscomplicaties in patiënten met verschillende bloedplaatjesdefecten 
voorspellen. Daarom is er een dringende nood aan alternatieve methoden om 
aanvullende informatie te geven over milde funtiestoornissen van de bloedplaatjes. In 
deze studie werden WB-PACT gestimuleerd met meerdere agonisten vergeleken met 
LTA. Voor het detecteren van VWF-disfunctie werd de VWF-functietoepassing van de 
WB-PACT vergeleken met de door ristocetine geïnduceerde agglutinatiemeting. Beide 
technieken werden met elkaar vergeleken op basis van een scoringssysteem en een 
matige correlatie werd gevonden. Bij patiënten met een verhoogde bloedingsscore 
was de WB-PACT beter in het detecteren van verminderde plaatjesreactiviteit dan de 
LTA. Bovendien herkende de WB-PACT een aantal patiënten met afwijkingen in VWF-
concentratie of -functie. Als we hoofdstuk 5 en 6 samen beschouwen kan WB-PACT een 
toegevoegde waarde hebben voor de routinematige diagnostiek bij het monitoren van 
de bloedplaatjesfunctie. 

In hoofdstuk 7 werd een ELISA gekarakteriseerd om circulerend VWF in zijn actieve 
conformatie te detecteren. Deze test is gebaseerd op een recombinant, van lama 
afgeleid, antilichaam gericht tegen een cryptisch epitoop in het A1 domein van VWF. 
Naast de karakterisatie van de analytische prestaties van deze test werden ook positieve 
correlaties met andere gevestigde VWF methoden alsook met de VWF-functietoepassing 
van de WB-PACT vastgesteld. Tenslotte werden voor actief VWF en voor andere VWF 
parameters referentie-intervallen bepaald in een populatie van 120 gezonde vrijwilligers. 
Concluderend beschrijft dit proefschrift nieuwe inzichten in bloedplaatjesactivatie 
gemedieerde initiatie van stolling. De studies in dit proefschrift bevestigen dat 
bloedcellen cruciale spelers zijn in de regulatie van stolling, vooral in pathologische 
ziektes. 

162 | Appendices

A A




