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In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp van dit proefschrift geïntroduceerd. De extrinsieke en 

intrinsieke bloedstolling en de verschillende functies van geactiveerd proteïne C (APC) en 

heparine worden beschreven. Beide biomoleculen bezitten naast hun antistollende 

eigenschappen ook celbeschermende functies en zijn in staat om de schadelijke effecten van 

histonen te neutraliseren. In vivo toediening van zowel APC als heparine kan echter 

bloedingscomplicaties veroorzaken. In hoofdstuk 1 zijn daarom varianten van APC en 

heparine beschreven die sterk verminderde antistollende eigenschappen hebben. De 

celbeschermende eigenschappen zijn intact gelaten en onderzocht in atherosclerose, 

hartinfarct en sepsis muismodellen.  

 

De relatie tussen de structuur en functie van APC wordt besproken in hoofdstuk 2. APC 

bestaat uit verschillende domeinen: een γ-carboxyglutamaat (Gla)-domein, twee epidermale 

groei factor (EGF) domeinen, een verbindingspeptide en een trypsine-gelijkend serine 

protease domein. Onderzoek naar zowel natuurlijk voorkomende APC varianten, als naar 

varianten waarin door onderzoekers bewust mutaties aangebracht zijn, heeft veel informatie 

opgeleverd over de relatie tussen de structuur en de functie van APC. Hierdoor is het mogelijk 

geworden om de verschillende functies van APC te koppelen aan specifieke gebieden in de 

3D structuur. Niet alle beschreven APC varianten zijn tot op heden onderzocht op hun 

celbeschermende effecten, noch zijn alle mogelijke varianten gemaakt, dus mogelijk worden 

in de toekomst nog meer aminozuren geïdentificeerd die belangrijk zijn voor de 

celbeschermende functie van APC. Dit zal helpen bij het ontwerpen van nieuwe APC 

mutanten die niet antistollend en in verhoogde mate celbeschermend zijn en daardoor een 

optimale celbescherming bieden in een aantal klinisch relevante condities, zonder dat ze een 

verhoogd risico op bloedingscomplicaties geven. 

 

Verschillende in vitro en in vivo waarnemingen suggereren dat resistentie tegen APC of een 

verminderde activiteit van APC geassocieerd zijn met een verschuiving van de hemostatische 

balans naar een meer procoagulante staat, doordat FVa in plasma minder geremd wordt 

waardoor meer trombine gevormd kan worden. Remming van APC zou dus hypothetisch bij 

kunnen dragen aan het verminderen van de bloedingsneiging in hemofilie A patiënten. In 

hoofdstuk 3 is een gevalideerde in silico structuur-gedreven virtuele screenings methode 
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gebruikt voor de selectie van kleine moleculen (compounds) die specifiek de interactie tussen 

APC en FVa remmen, zonder dat ze de celbeschermende effecten van APC beïnvloeden. Na 

in silico selectie zijn 624 compounds geselecteerd en in een functionele test onderzocht op 

hun vermogen om de inactivatie van FVa door APC te kunnen remmen. Van de 20 beste 

compounds is vervolgens de bindingsaffiniteit en –specificiteit bepaald. Verdere optimalisatie 

en ontwikkeling van de beste compounds is nodig om hun affiniteit en functionele activiteit te 

verbeteren, zodat ze effectief gebruikt kunnen worden om in vivo trombine generatie te 

verhogen in individuen met een bloedingsneiging, zoals hemofilie A patiënten.  

 

In hoofdstuk 4 zijn de celbeschermende effecten van wild type (wt)-APC en de verminderd 

antistollende S360A-APC variant onderzocht in een acuut hartinfarct model en een chronisch 

atherosclerose model, waarbij zowel het enzym als het zymogeen van deze twee APC 

varianten is getest. Zowel wt-PC, S360A-PC, wt-APC en S360A-APC reduceerden de grootte 

van het geïnfarcteerde gebied in het hart in gelijke mate, maar hadden geen effect op IL-6 

concentraties in het hart. De S360A-varianten zijn niet in staat om FVa, FVIIIa en PAR-1 

proteolytisch te splitsen, dus mechanismen onafhankelijk van de actieve site moeten een rol 

hebben gespeeld bij het gevonden beschermende effect. Mogelijk hebben de varianten een 

dissociatie tussen EPCR en caveolin-1 geïnitieerd, waarna proteolyse van PAR-1 door zowel 

trombine als APC voor anti-inflammatoire signalering zorgt. Daarnaast kunnen alle varianten 

via hun Gla-domein een interactie aangegaan zijn met fosfolipiden in LDL deeltjes en 

daardoor de productie van reactieve zuurstofradicalen en de oxidatie van vetten verminderd 

hebben. Het uitblijven van een effect van APC op IL-6 concentraties kan verklaard worden 

door de lage concentratie IL-6 in onze placebo groep of doordat wij humaan APC toegediend 

hebben in plaats van muizen APC. Het is bekend dat muizen APC een iets hogere affiniteit 

heeft voor de muizen PAR-1 receptor dan humaan APC. Wij zijn van mening dat voor 

toediening in een klinische setting, 360A-(A)PC geschikter is dan wt-(A)PC, omdat de in vivo 

halfwaardetijd van 360A-(A)PC langer is en deze variant de kans op bloedingscomplicaties 

verkleind.  

Vervolgens is het effect van dezelfde (A)PC varianten op het ontstaan van atherosclerose 

onderzocht. Helaas werd in geen van de behandelgroepen een effect op de grootte van 

atherosclerotische plaques gevonden. Sommige varianten hadden wel effect op de 
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samenstelling van de atherosclerotische plaques en zowel S360A-PC en wt-APC zorgden 

voor verlaagde IL-6 plasma concentraties. Waarschijnlijk was de bioschikbaarheid van (A)PC 

te gelimiteerd om het chronische proces van plaque ontwikkeling te kunnen beïnvloeden. Wij 

geloven dat de varianten in potentie ook het ontstaan van atherosclerose kunnen beïnvloeden 

als voor een hogere biobeschikbaarheid van APC gezorgd kan worden.  

 

Recentelijk is ontdekt dat APC de capaciteit heeft om extracellulaire histonen te knippen en 

daarmee onschadelijk te maken. In hoofdstuk 5 is het effect van calcium en fosfolipiden op 

de proteolytische inactivatie van histonen door zowel wt- als 5A-APC onderzocht. 5A-APC 

heeft een normale celbeschermende- maar minimale antistollende activiteit. 5A-APC knipt 

histon H3 significant sneller dan wt-APC en beschermt hierdoor endotheelcellen beter tegen 

de cytotoxische effecten van histonen. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat de 

affiniteit van deze variant voor sterk positief geladen histonen verhoogd is doordat 5 positief 

geladen aminozuren door neutrale aminozuren vervangen zijn. Optimale proteolyse van histon 

H3 vindt plaats in aanwezigheid van fysiologische calcium concentraties en van fosfolipiden 

vesikels die zowel PS, PE en PC bevatten. Wt-APC en 5A-APC knippen histon H3 beiden op 

dezelfde posities. Door middel van Edman sequencing is vastgesteld dat de belangrijkste 

knipplaatsen C-terminaal van aminozuren R26 en R52 liggen. De resulterende eindproducten 

die ontstaan door deze proteolyse zijn niet meer cytotoxisch. APC zou dus in de toekomst 

mogelijk ingezet kunnen worden bij de behandeling van pathologische condities waarbij 

verhoogde concentraties extracellulaire histonen voorkomen, zoals bijvoorbeeld sepsis en 

trauma. 5A-APC heeft de voorkeur boven wt-APC omdat deze variant histonen efficiënter 

proteolyseert en een verminderd bloedingsrisico heeft in vergelijking met wt-APC.  

 

In patiënten met systemische ontsteking en sepsis zijn verhoogde concentraties extracellulaire 

histonen gevonden, die direct celdood kunnen induceren door schade toe te brengen aan 

celmembranen en indirect celdood kunnen veroorzaken via activatie van TLR2- en TLR4-

signalering en NLRP3 inflammasomen. Deze celdood zorgt voor verdere vrijkomst van 

histonen, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. Histonen in de circulatie kunnen daarnaast 

afkomstig zijn van NETs die door neutrofielen gemaakt worden om infecties te bestrijden. In 

hoofdstuk 6 zijn in plasma samples van 43 sepsis patiënten histon H3 concentraties gemeten 
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en mogelijke correlaties met de ernst van de ziekte, mortaliteit en weefselschade- en 

stollingsparameters onderzocht. Niet-overlevenden bleken significant hogere concentraties 

histon H3 in hun plasma te hebben dan patiënten die de ziekte overleefden. Extracellulaire 

histon H3 concentraties correleerden significant positief met de mate van sepsis-geïnduceerd 

orgaanfalen en weefselschadeparameters (lactaat dehydrogenase activiteit en lactaat 

concentratie). Significant negatieve correlaties waren aanwezig tussen histon H3 concentraties 

en de hoeveelheid bloedplaatjes en de antitrombine concentratie. De ontwikkeling en 

progressie van sepsis is een multi-factorieel proces. We hebben laten zien dat er correlaties 

zijn tussen de hoeveelheid extracellulaire histonen en weefselschade- en stollingsparameters. 

Deze reflecteren allemaal de ernst van de systemische ontsteking, stollingsproblemen en 

orgaanfalen en kunnen dus mogelijk gebruikt worden als biomarkers om de ernst van de 

ziekte en mortaliteit te voorspellen. 

 

Heparine is door zijn sterke negatieve lading een goed molecuul om door middel van de 

binding aan positief geladen histonen, de schadelijke effecten van deze laatste te 

neutraliseren. Het nadeel van heparine is echter dat het als complicatie bloedingen kan 

veroorzaken en daarom niet veilig toe te dienen is aan sepsis patiënten die vaak al 

bloedstollingsproblemen hebben. We hebben daarom in hoofdstuk 7 een niet-antistollend 

heparine molecuul ontwikkeld en onderzocht: antitrombine affiniteit-gedepleteerd heparine 

(AADH). In vitro heeft AADH hetzelfde beschermende effect op histon-geïnduceerde celdood 

als UFH. We hebben aangetoond dat AADH een bindingsaffiniteit van 86 nM heeft voor 

histonen en co-lokaliseert met histonen die in NETs geïncorporeerd zijn. Vervolgens zijn de 

effecten van AADH in 3 verschillende in vivo muismodellen onderzocht. In het ConA-

geïnduceerde steriele ontstekingsmodel model hebben we gezien dat toediening van AADH 

op korte termijn de vrijkomst van histonen remt. Op de langere termijn was er geen 

onderscheid tussen de concentraties extracellulaire histonen in de controle- en AADH-

behandelde groep, maar waren de overlevingskansen in de AADH-behandelde groep door 

complexatie van de histonen toch duidelijk verhoogd. Ook in het CLP sepsis model en in het 

LPS septische shock model zorgde behandeling met AADH voor significant lagere 

mortaliteit. Zelfs als AADH in een behandel-regime pas 4 uur na de inductie van sepsis 

toegediend werd, was de mortaliteit significant verlaagd. Het beschermende effect van AADH 
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is op zijn minst deels toe te schrijven aan een verminderde incidentie van orgaanfalen. 

Behandeling met AADH vermindert de kans op acute longonsteking en zorgt voor een 

toename van de celviabiliteit in de lever.  

AADH heeft alleen op korte termijn licht antistollende effecten die toe te schrijven zijn aan 

stimulatie van heparine cofactor II. Alle muizen zijn uitgebreid gecontroleerd op tekenen van 

bloedingen, maar in geen enkel geval werden bloedingscomplicaties gevonden. AADH kan 

dus veilig in vivo toegediend worden en een toegevoegde waarde hebben bij de behandeling 

van sepsis en andere ziekten waarin verhoogde concentraties extracellulaire histonen 

voorkomen. Vanwege het feit dat er al veel klinische ervaring is met de toediening van UFH 

en dat AADH geen bloedingen veroorzaakt, verwachten wij dat het in de toekomst veilig 

getest kan worden in klinische studies. 

 

In hoofdstuk 8 worden de voornaamste bevindingen van dit proefschrift besproken. Dit 

proefschrift laat zien dat gedegen kennis van de structuur-functie relatie het mogelijk maakt 

om biomoleculen zodanig te manipuleren dat hun ongewenste antistollende effecten sterk 

beperkt worden, terwijl hun gewenste celbeschermende effecten behouden blijven of zelfs 

versterkt worden. Structuur-functie informatie maakt het ook mogelijk om met kleine 

moleculen selectief bepaalde functies van biomoleculen te remmen, zonder andere functies te 

verstoren.  

APC en heparine varianten met sterk verminderde antistollende eigenschappen waren in staat 

infarctgroottes te verkleinen in een acuut hartinfarct model en te zorgen voor verminderde 

orgaanschade en een grotere overlevingskans in 3 verschillende ontstekingsmodellen. Het 

grote voordeel van deze varianten ten opzichte van de originele biomoleculen is dat de 

toegediende dosis, door hun verminderde risico op bloedingen, verhoogd kan worden, 

waardoor maximale doeltreffendheid bereikt kan worden. Hopelijk is het in de toekomst 

mogelijk deze varianten te testen in klinische studies en kunnen deze varianten bijdragen aan 

een verbetering van de huidige behandeling voor sepsis en andere klinische condities waarin 

verhoogde concentraties extracellulaire histonen voorkomen. 


