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De bloedstolling is wan vbliaal bellang, zij beschermt het organisme tegen
bloeding en waarborgt dat de bloedsomloop gesloten blijft. De slolliilg is een
snel reagerend systeem, waarbij stollingsfactoren elkaar actbveren in eeil reeks
van biochemische reacties. Belangrijke eigenscliappen van dit biochernisciae
systeem zijn positieve feedback en versterking, zodat zelfs sen kleine stimulus
leidt tot voldoende stoollcelvorrning. Een "t hoge activiteit van de bloedstolling
kan echter leiden tot inwendilge s"i1sels af trombose. Daarom woden de
stallingsfactoren tegengewerkt door specifieke remmers, die vaak via een
mechanisme van negatieve feedback de stollirugreacties stoppen, De bloedstolling is een lijn uitgebalanceerd proces, dat geactiveerd wordt zodra de
vaatwand beschadigd is, maan gecontroleerd wordlt in tijd en ruimte wanneer
de integriteit van de bloedsomloop hersteld is.
Weefselfactor (tissue facor, TF) activeert de bloedstolling. Dit is een cellulair
membraaneiwit dat. normaal alleen door perivasculaire cellen tol expressie
gebracht wordt. Wanneer het bloed In contact komt met TF-rsjke cellen, bindt
TF stollingsfactor Vfl QFVIII).De vorming van dit complex leidt tot de activering
van factoren 1X en X. Geactiveerd factor X (FXa) op zijn beud activeert factor
II of trornbrne, waarna trombine fibrinogeen in fibrsne omzet en bloedplaatjes
activeert (Figuur 3, hoofdstuk i ) . Het stolsel wordt gevormd door een netwerk
van fibrine waaraan zich de geactiveerde plaatjes hechten. De activering van
r
wordt specifiek geremd door de tissue
de bloedstolling d ~ o weefselfactor
factor pathway inhibitor (TFPI) met een negatief feedback mechanisme: TFPI
bindt en remt eerst FXa, waarna deze remmer een quaternair complex vormt
met FXa, FVllla en TF (figluur 8, hoofdstuk 1).
Met doel van de in dit proefschriftbeschrev8n onderzoek was om de H7 vtva
rol van de tissue factor pathway van de bloedstolling beter te karakteruseren,
vooral in relatie tot trombose. Om studies van de componein."oenwan de tissue
fiactorpathway sn groepen wan patiënten met bepaalde (trombotische) ziekton
te kunnen interpreteren, is hel. van belang goed te begrijpen of en, zo ja, hoe
deze componenJten varieren in dis gezolnde populatie. We hebben daarom het
effect van twee belangrijke fysiologische warsabelen, leeftijd en geslacht, op de
bloedplasmaconcentraties van het eerste f.nzym van de tissue Fador pathway
(fados Vil) en van de remmer TFPI bestiudeerd in een grote groep van 186
geronde mensen, met een leeftijd van 21 tot i01 jaar (hoafdatuk2 ) . ~loedpliasmaconcentraties van TFPI, FVEla (de geactiveerde vorm van factor VII) en
FVllo (het pro-enzymgemeten rnel een biologische ac.tivite~'cstest)
correleerden
allen positief met leeftijd. Het bleek dat deze correlatie het sterkste was in de
vrouwelijke helft van de onderzochte groep. Ook bij mannen stijgen

bloedplasmaconcentraties van TFPI, FlSIla en FVIIc met de leeftijd, maar dit
was statistisch niet signifiu~crnt.Het is mogelijkdat de bloedplasmacorlcentratles
van de componenten wan de tissue factor paihway meer met leeftijd correleren
bij vrouwen vanwege veranderingen in de hamronenstof~~isselingi
zodra de
menopauze inzet. Deze resulllaten gewen aan hoe belangrijk het is om de juiste,
naar leeftijd en geslacht bijpassende, controlegroep te zoeken, wanneer men
bloedpilasmaconcentraties van TFPI, FVUa en FYllc wil meten in een groep
patiënten met een bepaalde ziekte.
Het grootste deel van TFPI beuilndt zuch niet in het bloed, maar komt vrij na
injectie van heparine (een veel gebruilkt bloedstolling remmend medicijn). DI?
deel is waarschijnlijk gebonden aan heparine-achtige moleculen (glycosamin~oglycanen)van de endolheelcellen die bloedvaten omsiluiten (figuur 9,
hoofdstuk 1). Om te onderzoeken of deze fractie wan TFPI herhaaldelijk vrij
gemaakt kar?worden, hebben we bij drie vrijwilligers de bloedplasmaconicentrat~iesvan TFPI gemleten nla herhaalde intraveneuze injecties van heparine
(hoofdstuk J ) . Het bleek dat 8 achtereenvolgende injecties van heparine (met
intervallen van 9 tot 19 uur) telkens dezelfde hoeveelheid TFPI wnjmaakten. Dil
is in overeenstemming mek de theorie dat deze fractie van TFPI reversibel
gebanden is aan de glycosarninoglycanen van het endotheel, en dat heparine
deze fractie tijdelijk in de bloedcirculat~ebren~gt.Wann~eerde heparine uit de
bloedstroom verdwijnt. (normaal binnen 2 tot 4 uur na een intraveneuze intjectie),
bindt de TFPI zich waarschijnlijk opnieuw aan het vasculaire endotheel.
Deficiëntie van de in het organisme voorkomende stollingsremmers kan
veneuze trombose en long embolie tot gevolg hebben. Tot nu toe waren er nog
geen patiënten met deficigntie van TFPI en veneuze trombose bekend, maas
In voorgaande studies waren alleen bloedplasmaconcentraties wan TFPI gemeten. Aamgezicsn de door heparine vrijkomende TFPI waarschijnlijk een
belangrijke rol speelt In de stallingcremmende eigenschappen van het vasculaire endotheel, besloten we om te onderzoeken of deficientie van deze door
heparirie vrijkomendte fractie kan leiden tot veneuze trombose (hoobristuk 4).
We hebben een aantal jonge patiënten met veneuze trombose en lage con,centraties valn de door heparine vrijkomende TFPI gevanden. Deze lage
concenlraiies werden zowel door een biologiische activiteitstest als een immunologische test (ELISA) gemeten. Zij bleken ongeveer 50% van de gemiddelde
concentratie iia de naar leeftijd en geslacht bijpassende controle groep te rijn.
Dit resultaat duidt op een heterozygote deficiëntie. Antitrambine deficiëntie
bijvoorbeeld wordt alleen in heterozygote volrm gevonden, homozygote defici8ntie wan nn'titroimlPine - waarbij er helemaal geen antitrombine in het bloed
aaiawezig is - is waarschijnlijk niet compat~belmet hlet leven. Analoog zou ook
TFPI-deficisntie alleen in heterozygote worm kunnlen bestaan. Zeven van de

112patuenten miet lage door heparine vrijkomende TFPI concentraties hadden
ook lage basale TFPI colncentraties (voor de heparine injectie), wani-ieer deze
gemeten werden met ELISA. En een aantal gevallen kon met behulp van de
ELISA-test dus 1,age concentraties van de door heparine vrijkomende TFPI
gemeten warden zonder dat injectie van Vleparrne nodig was, maar de versclniiilen waren minder duideiijk dan na injectie van heparine. De debicigntie van cle
door heparine vrujkomende TFPI bleekgeen tijdelijk defect te zijn, want dezelfde
lage concentraties werden opnieuw gewonden na een paar niaanden. Aangezien lage concentraties van de door heparine vrijkomende TFPI ook \werden
gevonden bij de naaste familie-leden wan 6 patienten, zijn waarschijnlijk deze
lage concentraties genetisch bepaald. Deze resultaten gewen aan dat gene'rlsche deficiiëntie van door heparine vrijkomende TFPI een mogelijke oorzaak is
van trombofilie (genetisch overgedragen ziekte van veneuze trombose; zie
hoofdstuk 1, paragraaf 1.5).Twee waarnemingen verdienen echter aandacht.
Ten eerste bleken de concentratues van TFPI nogal te varieren in de gezonde
populatie, meer dan die van bijvoorbeeld antitrombine. Met is dus mogelijk dat
TFPI concentraties va1n50% volledig normaal zijn. en niet tot trombose leiden.
Ten tweede had geen van de familieleden ooit trombose gehlad, en daarom
kon er dus geen co-segregatiie van trombose met lage concentraties van door
hepanne vrijkomende TFPI aangetoond worden. Verder onderzoek, naar bijvoorbeeld de moleculaure genetilcavan hst TFPI gen in de patilenten, is nodig om
te bevestigen dat deficiëntie van door heparine vrijkomende TFP1 werkelijk een
mogelijke oorzaak van trambofiilie is.
Veneuze trombose komt vaak voor bij patuenten met het nefsol~~scl-i
syindroom en proteinuris. Men denkt dat verworven deSici&ntie van stobluingsremmiers, door het abnormale verlies van de remmers in de urine, &en van do
oorzaken van de veneuze trombose is. Inderdaad wanden diverse ond~erzoekers deficiknties van anti'irornbine bij patiënten met het nefrotisch syndrooin.
Het nefrotisch syndroom kan d~aarornals een in iwivornodel dienen van veneuze
trombose veroorzaakt door defic~ientiesvan stoPlingsremmears. In haofdctuk 5
hebben we eerst onderzocht, met behulp van nieuwe testen van stolliiigsactivering, in hoeverre de bloedstlo'llinggeactiveerd is bij patlienten met het nedrotisch syndroom, Het bieek dat er een pretrombotische staat aanwezig was bij
deze patienten. De pretoornbotische staat: werd duidelijk door abnormaal hoge
bleredpiasrnaconcentratiesvan Fl+2 (activeringspeptidie van trombine) en TAI
(het complex van trornbine - antitrombine). Bovendien vonden we abnormaal
hoge concentratnes van geactiveerd factar VIl (FVlla), dat aantoont dat de
pretrornbot~schestaat veroorzaakt wordt door acjrwering van de tissue factor
pathway. Deze verIroogde: activering van de tissue factor pathway is waarschijnllijlkde oorzaak van de veneuze trombose bij patienten met het niefrot~sch

syndroom en prdeinurre. Vewolgens hebben we onderzocht of deficientie van
T I P I een van de mogelijke oorzaken van de verhoogde activering van de tisswe
factor palhway in deze patignlten zou kunnen zijn (hoofdstuk 6). Geen enkele
deficisntie van TFPI werd gevonden bij 31 pafiGnten, Integendeel, de bloedplacmaconcentraties van deze remmer waren abnormaal hoog. De concentratie
van TFPI was ook hoog na injectie van heparine. Deficign'tie van TFPI kan
daarcum dus niet ds oorzaak zijn van de pretronrlbotischestaat en trornbotische
complicaties in patiënten met het nefrotisch syndroom.
Atherosclerose wan de kransslagaders is de oorzaak van hartaandiaeningen. Hetbreken van de athercpsclerotische plaque kan tot trombose en rnogel~jk
tol totale obstructie van de slagader leiden, met acute syndromen zoals
hartin~farctenof (onslabaele) angina pectoris als gevolg. Niet alle plaques leiden
echter tot trombose wanneer ze breken; tijdens autopsie wan personen die niet
aan hartkwalen gestorven zijn, worden vaak g~lebrokenplaques zonder trombi
in de kransslagaders gevonden. In de literatuur is reeds vaker de hypothese
geponeerd dat de hoeveelheid TF, dis in de alercpsclerotische plaque aanwezig
is, bepaalt of het: breken wan de plaque leidt to trombose. Voldoende bewijs om
deze hypothese te bevestigen was echter nog niet gevonden. De onlangs
ontwikkelde techniek van directional coronary atherectorny (DCA) heeft het
mogelijk gemaakt om met deze relatief weinig invasieve operatie de atherosclerotische plaque uit te snijden en te verkrijgen voor tabiar;atoriumonderzaeAc.
Om te onderzoeken of de hoeveelheid TIEdie in de plaque aanwezig is bepaalt
of trombose plaatsvindt na het breken van de plak, hebben we de TF-concerntratie en -activiteit gemeten in plaques verkregen met DCA bij 50 patiënten met
hartaanvallen, onstabiele angina pectoris en stabiele angina pectoris
(haddstuk 7). Pen eerste bleek dat alle TF dke aanwezig was in de atheroscleraticche: plaque ookfunctioneel volledig actief was. Ten tweede hebben we
gevonden dat er meer TI"-eiwit en -activiteit aanwezig was in de plaques van
patienten met hartaanvallen en onstabiele angina pectiaris, dan in die van
pati6ntm-t met stabiele angina pectaris. In sommige plakmonsters van patienten
met stabiele angina pectoris was er geen meetbare hoeveelheid valn PF te
vinden. We hebben daarom de conclusie getrokke~n,dat de "8rambose reactie
(die acute infarct-syndromen veroorzaakt] op het breken van de atherosclerolticche plaque afhankelijk is van de hoeveelheid TF due in de plaque aanwezig
is.
Een aantal verschillende, relatief weinig invasieve technieken, waarbij een
sonde wordt ingebracht via een slagader van het been en naar de dichtgeslibde
ksansslagadler wordt geleid, zijn ontw~kke~ld
om de atherasclerotische plaque
te veriwijderei?.Tegenwoordig worden ze vaak toegepast in plaats van de meer
Invasieve by-pass (die een hartoperatie vereist) om patiënten met atheroscle-

rotische hartaandoeningen te behandelen. Deze technieken. zoals 'percwtaneous Oransluminal coronauy anigioplasty' of PTCA (waarbij de atheroscleratische plaque wordt ingedrukt dooreen opblaasbaar ballonnetje), rotatie met een
diamanten punt, 'directional caronary atherectomybaf DGA (waarbij een mesje
de plaqwe wegsnijdt en opwangt in een zak\urlormig uiteinde van de sonde) en
het aanbrengen van een stent (een buisvarm~gnetwe~rkjevan metaal dat de
ader open houdt), drukken, snijden, breken en schaven de atherosclerotische
plaque echter af, zodat de sterk stoillingsactiverende kern van de plaque ~ o r d t
bloot gesteld aan het stromende blloed.Intensieve behandeling met medicijnen
die die bboedstolling en de agregatie van bloedplaatjes remmen zijn daarom
onmisbaar tijdens deze procedures om acute trombose Te vaarkomen. In
hoofdstuk 8 hebben we het effect van anti-trombose behandeling met de
plaatj,esagöegatie remmer ticlopidine op blaedplasmaconcentraties wan TF
bestudeerd. Over het algemeen bleek dat bloedplasmaconcenZraties van TF
hoger waren bij patiënten met acute syndramen (hartinfarct en onstabiele
angina pectoris) dan bij patiënten met stabiele angina pectoris. De verglelijking
van deze resultaten met die van hooiidsiuk 7 doet vermoeden dal bloedplasmaconcentraties van TF correleren met de TF-expressie in de atherosclerotische
plak. Omdat de hoeveelheid TF in de plaque de trombose-lreactie op het breken
van de plaque bepaalt, zou het kunnen zijn dat bloiedplacmaconcentrakies wan
TF een indicatie vormen voor hef risico van een hautinfarct. Ticlopidine bleek
de bloedplasmaconcentraties van TF significaintte verlagen bij patienten die
de angioplastisehe hermodelleringspr~ceduresondergingen. Waarschijnlijk
remt dit medicijn dus niet alken de agregaitie van bloedplaatjes, maar ook de
activering wan de tissue factor pathhvrray van de bloedstolling.

