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Interaction mechanisms of platelets and coagulation 

Hemostasis is a process which functions to arrest bleeding after vascular damage by 

inducing the formation of a clot. When the hemostatic balance is disturbed in intact 

vessels, thrombosis may occur with vascular occlusion as a result. Platelets play an 

important role in hemostasis as well as thrombosis. The classical concept of thrombus 

formation starts from the premise that after vascular injury, platelets adhere to 

components of the vessel wall, such as collagen, that become exposed to the blood after 

endothelial damage. Platelets also bind to each other and form a platelet plug or platelet 

aggregate. Subsequent activation of the coagulation cascade by tissue factor results in 

the formation of thrombin and fibrin, the latter stabilizing the platelet aggregate 

(thrombus). However, recently it was demonstrated that platelet activation and 

coagulation are interdependent processes and occur nearly simultaneously. Activated 

platelets can stimulate the coagulation cascade by exposing phosphatidylserine (PS) on 

their surface, on which coagulation factors can assemble and become activated. This 

greatly accelerates the formation of thrombin. The procoagulant response of platelets 

especially occurs upon activation with a combination of thrombin and collagen, and is 

due to a prolonged elevation in the intracellular calcium level of the platelets. 

Considering the extensive interplay of platelet activation and coagulation, it is likely that 

also other interaction mechanisms are involved in these two processes. The studies in 

this thesis confirm this notion. 

In chapter 1 the main physiological activators of platelets are described, as well as 

the receptors and signaling pathways that are relevant for this thesis. Thrombin has an 

important function in coagulation, but is also a potent activator of platelets. It binds to the 

Gq-coupled receptors PAR1 and PAR4, resulting in the activation of the enzyme 

phospholipase Cβ. This leads to calcium mobilization from the internal stores and a 

subsequent rise in the intracellular calcium level. Activated platelets secrete positive 

mediators, like adenosine-diphosphate (ADP), which in turn will activate other platelets. 

Secreted ADP binds to the Gq-coupled receptor P2Y1 and to the Gi-coupled receptor 

P2Y12. The P2Y12 receptor inactivates the enzyme adenylate cyclase and activates 

phosphoinositide 3-kinase (PI3-K). In this chapter it is also described that collagen 

activates platelets via glycoprotein (GP) VI. This collagen receptor activates for instance 

phospholipase Cγ2, with again a rise in the intracellular calcium level as a consequence. 

The fibrinogen receptor integrin αIIbβ3 is also able to induce signaling upon interaction 

with the ligand. This so-called ‘outside-in’ signaling leads to activation of phospholipase 

Cγ2 as well. 

Platelets play an important role in arterial thrombosis, while venous thrombosis is 

associated with high coagulation activity. Since platelet activation and coagulation are 

cooperative processes, in chapter 2 the contribution of platelets to the development of 

venous thrombosis is discussed. How platelets affect the thrombin generation and 

coagulation process is investigated in the next chapters. 

In chapter 3 it is described that ADP is involved in the procoagulant response of 

platelets. The results show that ADP promotes the generation of thrombin in coagulating 

platelet-rich plasma. The ADP produced and secreted by platelets, appeared to be 
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responsible for a considerable part of the thrombin-induced PS exposure. By using 

specific inhibitors of the ADP receptors, it is demonstrated that the procoagulant effect of 

ADP relies on P2Y12 receptor function. Signaling via this receptor causes an elevation in 

the intracellular calcium level which results in PS exposure and subsequent formation of 

thrombin. The effect of treatment with clopidogrel, directed against the P2Y12 receptor, 

was assessed in patients with an increased thrombotic risk. Platelet activation processes 

were determined as well as the capability of activated platelets to stimulate thrombin 

generation by using the thrombogram method. It is shown that clopidogrel incompletely 

suppresses the contribution of P2Y12 to the platelet procoagulant response.  

As it appeared that activation of the P2Y12 receptors enhances the procoagulant 

activity of platelets, the underlying signaling mechanism is investigated in chapter 4. It is 

demonstrated that ADP, via the P2Y12 receptors, synergizes with thrombin to mobilize 

calcium from the internal stores. This synergistic effect of the P2Y12 receptors is 

mediated via two distinct signaling pathways. On the one hand, P2Y12 inhibits adenylyl 

cyclase, which prevents the formation of cyclic AMP and the activation of protein kinase 

A. This is in accordance to the literature, where protein kinase A is described to inhibit 

the function of the inositol 1,4,5 triphosphate receptors that are responsible for calcium 

mobilization. On the other hand, it was found that the P2Y12 receptors activate PI3-K that 

leads to the recruitment of phospholipase C isoforms. Phospholipase C then triggers a 

calcium response via the formation of inositol 1,4,5-triphosphate. By using either mice 

deficient in the PI3-Kγ isoform or a specific inhibitor of the PI3-Kβ isoform, it is shown 

that only the β-isoform is involved in the elevated calcium response. Together these 

results indicate that the P2Y12 receptors enhance the platelet stimulating effect of 

thrombin by an increased and prolonged elevation of the calcium response, thereby 

facilitating the coagulation process.   

Stimulation of platelets leads to activation of integrin αIIbβ3 which enables platelets 

to aggregate. As integrin αIIbβ3 antagonists not only inhibit platelet aggregation but also 

thrombin generation and procoagulant activity, in chapter 5 the signaling mechanism by 

which αIIbβ3 is able to contribute to the coagulation process is investigated. Binding of 

fibrinogen to activated platelets appeared to stimulate the late phase of the calcium 

response, resulting in enhanced PS exposure and thrombin generation. Experiments 

with inhibitors indicate that this response is due to activation of PI3-K, which in part relies 

on ADP secretion and P2Y12 receptor function. It is known that Src kinases and PI3-K, 

both activated downstream of integrin αIIbβ3, recruit and activate phospholipase C 

isoforms. Therefore, it is likely that this enzyme is involved in the calcium signaling 

pathway evoked by integrin αIIbβ3.  

In chapter 6 it is hypothesized that collagen has an additional function in coagulation 

beyond activating platelets via GPVI. Under conditions where tissue factor is limitedly 

present, type I collagen appeared to stimulate the coagulation process, independent of 

platelets, by activating factor XII. It is demonstrated that collagen is able to bind and 

activate factor XII. Furthermore, collagen stimulates the formation of thrombin in platelet-

rich plasma via the combined activation of factor XII and GPVI on platelets. Thrombus 

formation and procoagulant activity were measured in studies where coagulating blood 
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was perfused over a collagen surface under physiological shear conditions. Here 

collagen promoted the formation of large thrombi rich in fibrin and PS-exposing platelets. 

Thrombus formation and procoagulant activity were greatly reduced with blood deficient 

in factor XII or FXI.  The formation of procoagulant thrombi was also dependent on 

glycoprotein VI signaling, as this response was greatly diminished with platelets deficient 

in the signaling proteins LAT or phospholipase Cγ2. These findings demonstrate that 

collagen plays a dual role in thrombus formation under coagulant conditions. Firstly, 

collagen activates platelets via the GPVI-LAT-phospholipase Cγ2 signaling pathway 

which results in platelet aggregation and PS exposure. Secondly, collagen binds and 

activates factor XII and thereby initiates the coagulation cascade. The latter is especially 

important when tissue factor is limitedly available. 

In chapter 7 the findings presented in this thesis are discussed in the light of relevant 

literature and their possible clinical significance is proposed. In addition to thrombin and 

collagen, ADP, via the P2Y12 receptor, and fibrinogen, via integrin αIIbβ3, contribute to 

the formation of procoagulant platelets by which the generation of thrombin in plasma is 

promoted. Collagen can also directly stimulate coagulation by facilitating the activation of 

factor XII. All together, the studies in this thesis may add to the current knowledge on the 

interaction mechanisms of platelets and coagulation and possibly provide handles for the 

development of new strategies for the treatment of cardiovascular diseases.       
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Interactiemechanismen tussen bloedplaatjes en stolling 

Onder normale condities wordt het bloed in de circulatie vloeibaar en stromend 

gehouden. Bij vaatwandbeschadiging zorgt een proces, genaamd hemostase, ervoor dat 

het bloedverlies stopt door middel van activering van het stollingssysteem. Bij verhoogde 

hemostase activiteit in een intact bloedvat krijgt de stolling de overhand, hetgeen kan 

leiden tot verstopping van het bloedvat oftewel trombose. Gebleken is dat bloedplaatjes 

een belangrijke rol spelen bij zowel hemostase als trombose. Het klassieke concept van 

trombusvorming gaat er vanuit dat bij vaatwandbeschadiging de plaatjes eerst gaan 

hechten aan componenten die vrijkomen bij het verdwijnen van de endotheellaag in de 

vaatwand, zoals collageen. Plaatjes hechten ook aan elkaar en vormen daarmee een 

plaatjesprop of plaatjesaggregaat. Bij vasculaire beschadiging zal vervolgens 

weefselfactor vrijkomen, dat de stolling activeert waardoor uiteindelijk trombine en fibrine 

gevormd worden. Het fibrinenetwerk zorgt voor stabilisatie van het plaatjesaggregaat 

(trombus). Sinds kort zijn er echter aanwijzingen dat de activering van plaatjes en de 

stolling vrijwel gelijktijdig optreden en daarmee nauw met elkaar verbonden zijn. 

Geactiveerde plaatjes kunnen zelf ook de stolling stimuleren door het fosfolipide 

fosfatidylserine (PS) op hun membraan te exposeren. Aan dit geëxposeerde PS binden 

stollingsfactoren die vervolgens een interactie met elkaar aangaan, waardoor de vorming 

van trombine aanzienlijk versneld wordt. Deze stollingsbevorderende (procoagulante) 

respons treedt onder meer op wanneer plaatjes geactiveerd worden door de combinatie 

van trombine en collageen, en deze is het gevolg van een langdurige stijging van het 

intracellulair calciumniveau in de cellen. Gezien de sterke mate van verwevenheid van 

plaatjesactivering en stolling veronderstelden we dat er ook nog andere 

interactiemechanismen tussen deze twee processen moeten zijn. De studies in dit 

proefschrift geven aan dat dit inderdaad het geval is. 

In hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op de belangrijkste fysiologische activatoren van 

plaatjes en op de receptoren en signaleringsroutes die relevant zijn voor dit proefschrift. 

Trombine speelt een belangrijke rol in de stolling, maar is daarnaast ook een sterke 

activator van plaatjes. Het bindt aan de Gq-gekoppelde receptoren PAR1 en PAR4 wat 

resulteert in de activatie van het enzym fosfolipase Cβ. Dit leidt tot mobilisatie van 

calcium vanuit de interne opslagplaatsen, waardoor het intracellulaire calciumniveau 

stijgt. Geactiveerde plaatjes scheiden stoffen uit, waaronder adenosine-difosfaat (ADP), 

die zelf weer activerend werken op andere plaatjes. Eenmaal vrijgekomen bindt ADP 

aan de Gq-gekoppelde receptor P2Y1, alsook aan de Gi-gekoppelde receptor P2Y12. De 

P2Y12 receptor inactiveert het enzym adenylaatcyclase en activeert tegelijkertijd het 

fosfoinositide 3-kinase (PI3-K). In dit hoofdstuk is ook beschreven dat collageen de 

plaatjes activeert door middel van glycoproteïne (GP) VI. Deze collageenreceptor leidt 

tot de activering van onder meer het enzym fosfolipase Cγ2, met als gevolg weer een 

stijging van het intracellulair calciumniveau. De fibrinogeenreceptor integrine αIIbβ3 kan 

ook signaleren na interactie met ligand. Deze zogenaamde ‘outside-in’ (buiten-binnen) 

signalering leidt eveneens tot een bepaalde mate van activering van fosfolipase Cγ2. 

Plaatjes spelen een grote rol in arteriële trombose, terwijl het stollingssysteem 

veeleer de overhand heeft in veneuze trombose. Uitgaande van recente bevindingen dat 
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de activering van plaatjes en van stolling gelijktijdig optreden, is in hoofdstuk 2 

bediscussieerd dat plaatjes ook een rol moeten hebben bij het ontstaan van veneuze 

trombose. In hoofdstukken daarna zijn een aantal mechanismen bestudeerd, waardoor 

plaatjes de stolling kunnen beïnvloeden. 

Hoofdstuk 3 beschrijft dat ook ADP een rol heeft in de procoagulante respons van 

plaatjes. De resultaten tonen aan dat ADP de vorming van trombine stimuleert in stollend 

plaatjes-rijk plasma. Het ADP dat door plaatjes geproduceerd werd, bleek 

verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de PS-expositie van plaatjes, die met 

trombine gestimuleerd waren. Met behulp van specifieke remmers van de twee ADP-

receptoren kon aangetoond worden dat het procoagulante effect van ADP verloopt via 

de P2Y12 receptor. Signalering via deze receptor leidt tot een verhoogde stijging van het 

intracellulair calciumniveau, als gevolg waarvan PS-expositie kan plaatsvinden en er 

meer trombine gegenereerd wordt. In patiënten met een verhoogd tromboserisico is 

bestudeerd wat de gevolgen waren van medicatie met clopidogrel, gericht tegen de 

P2Y12 receptoren. Hier werd onder meer gebruik gemaakt van de trombogram-methode 

waarbij trombinegeneratie gemeten wordt. De resultaten tonen aan dat bij veel patiënten 

clopidogrel inname leidt tot een incomplete onderdrukking van de bijdrage van P2Y12 

aan de procoagulante plaatjesrespons. 

Aangezien activering van de P2Y12 receptoren een duidelijk stimulerend effect bleek 

te hebben op het stollingsbevorderend vermogen van plaatjes, is in hoofdstuk 4 het 

signaleringsmechanisme hiervan in plaatjes onderzocht. Aangetoond is dat trombine en 

ADP, via P2Y12 receptoren, synergistisch werken bij het vrijzetten van calcium uit de 

interne opslagplaatsen. Verder bleek de bijdrage van de P2Y12 receptoren te verlopen 

via twee afzonderlijke maar complementaire signaleringswegen. Enerzijds remt P2Y12 

het adenylaatcyclase, waardoor geen cyclisch AMP gevormd wordt en het 

proteïnekinase A inactief blijft. Dit komt goed overeen met de literatuur, waarin 

beschreven is dat proteïnekinase A de werking vermindert van inositol 1,4,5-trifosfaat-

receptoren, die zorgen voor calcium mobilisatie. Anderzijds vonden wij dat de P2Y12 

receptoren PI3-K activeren, hetgeen zorgt voor de rekrutering van fosfolipase C 

isovormen. Fosfolipase C produceert inositol 1,4,5-trifosfaat met uiteraard een 

calciumrespons als gevolg. Door gebruik te maken van muizen die deficiënt waren in de 

isovorm PI3-Kγ en van een remmer van de isovorm PI3-Kβ kon aangetoond worden dat 

alleen de β isovorm een rol speelt bij de verhoogde calciumrespons. Samengevat laten 

deze resultaten zien dat de P2Y12 receptoren het stimulerende effect van trombine op 

plaatjes versterken door te zorgen voor een verhoogde dan wel verlengde stijging van 

het calciumniveau, waardoor ook de procoagulante respons bevorderd wordt. 

Algemeen bekend is dat stimulering van plaatjes leidt tot activering van integrine 

αIIbβ3, waardoor plaatjes kunnen aggregeren. Omdat blokkering van dit integrine niet 

alleen de aggregaatvorming maar ook de procoagulante plaatjesrespons bleek te 

onderdrukken, is in hoofdstuk 5 onderzocht via welk signaleringsmechanisme αIIbβ3 

hieraan kan bijdragen. De resultaten tonen aan dat de binding van fibrinogeen aan 

geactiveerde plaatjes leidt tot een stimulering van vooral de latere fase van de 

calciumrespons, met als gevolg een uiteindelijk verhoogde PS-expositie en 
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trombinevorming. Experimenten met remmers gaven aan dat hieraan signalering via PI3-

K ten grondslag ligt, die ten dele via ADP en de P2Y12 receptor verloopt. Src kinases en 

PI3-K, beiden geactiveerd door integrine αIIbβ3, zorgen voor de rekrutering en activering 

van fosfolipase C isovormen. Het is daarom aannemelijk dat fosfolipase C een rol speelt 

bij de calciumsignaleringsroute opgewekt door integrine αIIbβ3.  

In hoofdstuk 6 is uitgegaan van de veronderstelling dat collageen de stolling niet 

alleen beïnvloedt door activering van plaatjes via GPVI. Onder condities waarbij 

weefselfactor beperkt aanwezig is, bleek type I collageen de stolling, onafhankelijk van 

bloedplaatjes, te stimuleren door activatie van factor XII. Aangetoond is dat collageen 

ook in staat is om aan factor XII te binden en deze factor vervolgens te activeren. 

Daarnaast is gevonden dat collageen in plaatjes-rijk plasma de trombinevorming 

stimuleert zowel via activering van factor XII als via verhoogde PS-expositie op plaatjes, 

middels GPVI. Door perfusieproeven, waarbij stollend bloed over een 

collageenoppervlak stroomt, is het mogelijk om het trombus-vormende proces en de 

procoagulante activiteit van de plaatjes te bestuderen onder relevante 

stromingscondities. Daarbij bleek dat collageen zorgde voor de vorming van grote trombi 

met veel fibrine en procoagulante plaatjes. Bloed van muizen die deficiënt in factor XII of 

XI waren zorgde voor een duidelijk verminderde trombusvorming en procoagulante 

activiteit. De vorming van procoagulante trombi was bovendien afhankelijk van de mate 

van GPVI signalering, aangezien plaatjes deficiënt in de signaleringseiwitten LAT en 

fosfolipase Cγ2 veel kleinere trombi vormden. Op basis van deze resultaten is 

geconcludeerd dat collageen een dubbele functie heeft in de trombusvorming onder 

stollingscondities: collageen activeert plaatjes via de GPVI-LAT-fosfolipase Cγ2 

signaleringsweg, die leidt tot plaatjesaggregatie en PS-expositie; daarnaast bindt en 

activeert collageen factor XII waardoor het stollingssysteem in werking treedt. Dit laatste 

is met name van belang wanneer weefselfactor slechts beperkt aanwezig is. 

In hoofdstuk 7 zijn de bevindingen van dit proefschrift bediscussieerd op basis van 

de literatuur en is ingegaan op de mogelijke klinische relevantie. Naast trombine en 

collageen zorgen ook ADP, via de P2Y12 receptor, en fibrinogeen, via integrine αIIbβ3, 

voor de vorming van procoagulante plaatjes, als gevolg waarvan de trombinevorming in 

plasma gestimuleerd wordt. Collageen kan bovendien de stolling direct stimuleren door 

activering van factor XII. De studies in dit proefschrift beogen daarmee bij te dragen tot 

een beter begrip van de interactiemechanismen tussen plaatjesactivering en stolling, 

hetgeen wellicht kan leiden tot nieuwe medicatie voor de behandeling van 

cardiovasculaire aandoeningen. 

 


