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Doel van dit proefschrift 

In dit proefschrift is onderzocht waarom cellen micropartikels afsnoeren, en op welke 

manier micropartikels bijdragen aan de homeostase van cellen en organismen.  

 

Micropartikels en cellulaire overleving 

In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift is onderzocht of het afsnoeren van micropartikels door 

endotheelcellen kan bijdragen aan het overleven van deze cellen. Als het afsnoeren van 

micropartikels werd geremd dan nam de hoeveelheid intracellulair caspase-3 toe, vooral in 

aanwezigheid van staurosporine dat geprogrammeerde celdood (apoptose) kan veroorzaken. 

De toename van intracellulair caspase-3 leidde tot apoptose en het loslaten van de cellen. 

Het afsnoeren van micropartikels die caspase-3 bevatten lijkt daardoor bij te dragen aan het 

overleven van de cellen.  

Om nader te onderzoeken of cellen daadwerkelijk micropartikels gebruiken om het 

schadelijke caspase-3 te verwijderen, zijn in Hoofdstuk 3 MCF-7 cellen onderzocht. Dit is 

een borsttumorcellijn, waarvan bekend is dat het geen actief caspase-3 heeft en geen 

membraanblaasjes kan vormen1. Hoewel in de literatuur het vormen van membraanblaasjes 

en het afsnoeren van micropartikels vaak worden gebruikt als synoniem, is het onbekend of 

het ontstaan van membraanblaasjes daadwerkelijk wordt gevolgd door het afsnoeren van 

micropartikels. Zo is ook voor MCF-7 cellen onbekend of deze cellen micropartikels 

kunnen afsnoeren. In Hoofdstuk 3 zijn MCF-7 cellen getransfecteerd met een 29 kDa vorm 

van caspase-3, omdat deze vorm zichzelf kan “knippen” waardoor actief caspase-3 

ontstaat2. Terwijl de niet-getransfecteerde cellen nauwelijks micropartikels afsnoerden, 

snoerden de met caspase-3-getransfecteerde cellen wel micropartikels af. Met andere 

woorden, de expressie van caspase-3 was sterk geassocieerd met het afsnoeren van 

micropartikels. De micropartikels bevatten caspase-3 en zijn bovendien, in vergelijking tot 

de cellen, verrijkt in caspase-3 activiteit. Deze resultaten bevestigen de hypothese dat cellen 

de micropartikels kunnen gebruiken om gevaarlijke en overbodige stoffen af te voeren om 

op deze manier zelf gezond te blijven. 

In Hoofdstuk 4 is onderzocht of ook micropartikels van ouder wordende 

bloedplaatjes caspase-3 bevatten. Dit is een interessante vraag omdat micropartikels 

afkomstig van bloedplaatjes de meest voorkomende zijn in het menselijk bloed. De 
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resultaten tonen aan dat ook deze micropartikels caspase-3 bevatten. Dit duidt erop dat het 

afsnoeren van caspase-3 bevattende micropartikels een algemeen mechanisme is, wat niet 

beperkt is tot kernhoudende cellen, maar ook geldt voor kernloze cellen.  

Het verpakken van potentieel gevaarlijke of overbodige stoffen in micropartikels 

lijkt een algemeen mechanisme te zijn dat door cellen wordt gebruikt om te kunnen 

overleven. Eerder heeft de Gassart aangetoond dat ook exosomen afkomstig van diverse 

cellen een caspase-3-achtige activiteit bevatten, en ook hij postuleerde dat het verpakken 

van deze activiteit in exosomen een mechanisme is om het overleven van cellen te 

bevorderen3. Er zijn diverse andere studies waarin wordt aangetoond dat micropartikels zijn 

verrijkt in voor cellen gevaarlijke of overbodige stoffen, ten opzichte van de cellen. 

Voorbeelden zijn het complement C5b-9 complex4 en cytostatica5;6. Door micropartikels af 

te snoeren en exosomen af te geven die hoge concentraties van dergelijke stoffen bevatten, 

beschermen de cellen zich tegen het ophopen van gevaarlijke of zelfs dodelijke 

concentraties stoffen in de cel. Het verpakken van gevaarlijke stoffen in micropartikels en 

exosomen lijkt dus bij te dragen aan het overleven van cellen en mogelijk ook aan de 

bescherming van de omgeving tegen de blootstelling aan deze stoffen. 

 

Andere mogelijke functies van micropartikels 

Meerdere studies hebben aangetoond dat micropartikels verschillende processen kunnen 

initiëren of bevorderen, zoals stolling, ontsteking en angiogenese. Alhoewel deze processen 

vaak worden geassocieerd met pathologische omstandigheden, zijn ze uiteraard ook van 

belang voor de normale bescherming van een organisme tegen gevaren uit de omgeving. In 

veel ziektebeelden zijn processen als stolling, ontsteking en angiogenese uit balans. Een 

voorbeeld is zwangerschapsvergiftiging of preeclampsie, een ziekte die wordt gekenmerkt 

door een verhoogde stollingsneiging, een verhoogde ontstekingsactiviteit en een verlaagde 

angiogenese respons in vergelijking tot gezonde zwangeren. Hoewel de exacte 

onderliggende ontstaansmechanismen van preeclampsie niet bekend zijn, zijn er 

aanwijzingen dat een zuurstoftekort in de placenta leidt tot een verhoogde afgifte van 

placenta “debris” aan het bloed van de moeder7. Dit ”debris”, beter bekend als 

“syncythiotrophoblast microparticles” of STBM, is mogelijk een essentiële schakel in het 
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ontstaan van preeclampsie, welke leidt tot een verminderde functie van het endotheel, en 

een verstoorde stolling, ontsteking en angiogenese8.  

In de Hoofdstukken 5 en 6 is het verband onderzocht tussen circulerende 

micropartikels, angiogenese en ontsteking in preeclampsie. Uit Hoofdstuk 5 blijkt dat 

plasma monsters van preeclamptische patiënten hogere aantallen micropartikels bevatten 

die de receptor voor vascular endothelial growth factor (VEGF-R1), ook wel FMS-like 

tyrosine kinase (Flt-1) genoemd, exposeren ten opzichte van plasma monsters van gezonde 

zwangeren. Deze Flt-1- exposerende micropartikels zijn afkomstig van bloedplaatjes en de 

placenta. Wij veronderstellen dat door het wegvangen van het in plasma aanwezige VEGF 

door Flt-1-exposerende micropartikels minder VEGF beschikbaar is om te kunnen binden 

aan VEGF receptoren op endotheelcellen, hetgeen uiteindelijk leidt tot minder angiogenese. 

In een onlangs verschenen onderzoek wordt eenzelfde model gepostuleerd. Deze 

onderzoekers laten zien dat er hoge concentraties endogline-exposerende micropartikels 

aanwezig zijn in een perfusaat afkomstig van gezonde placenta’s9. Endogline is een 

receptor voor “transforming growth factor-β” (TGF-β), dat, net als VEGF, een 

angiogenese-bevorderende (groei)factor is. Dus, endogline-exposerende micropartikels 

remmen, evenals micropartikels met Flt-1, waarschijnlijk de angiogenese door een 

angiogenese-bevorderende factor te binden voordat deze kan binden aan een receptor op 

endotheelcellen9.  

In Hoofdstuk 6 is één van de mogelijke mechanismen onderzocht waarmee 

micropartikels de ontstekingsactiviteit in preeclampsie zouden kunnen beïnvloeden. 

Micropartikels uit het plasma van preeclamptische patiënten en gezonde zwangeren zijn 

toegevoegd aan endotheelcellen, en vervolgens is de expressie onderzocht van 

ontstekingsgerelateerde genen. Onze resultaten laten echter geen toename zien in de 

expressie van de onderzochte genen. Anderen hebben aangetoond dat het toevoegen van 

STMB aan monocyten wel een toename liet zien van de expressie van 

ontstekingsgerelateerde genen, waaronder interleukine (IL)-12p70, tumor-necrose factor 

(TNF)-α, IL-8 en IL-610;11. Aangezien STBM ook kunnen binden aan monocyten in het 

bloed10, kan het zijn dat in experimenten waarin micropartikels uit plasma worden 

geïsoleerd, de meest interessante micropartikels niet meer los aanwezig zijn omdat deze al 

gebonden zijn aan bloedcellen of endotheelcellen in vivo. 
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Micropartikels en stolling 

Stolling draagt bij aan de homeostase van een organisme door het bloedverlies te beperken 

en de kans te verkleinen dat ziekteverwekkers kunnen binnendringen. Micropartikels 

kunnen de stolling op verschillende manieren beïnvloeden, zoals door het exposeren van 

negatief geladen fosfolipiden waaraan stollingsfactoren kunnen binden, of/en door het 

exposeren van weefselfactor (tissue factor of TF). Er zijn diverse mechanismen beschreven 

die de stollingsactiviteit van het TF molecuul kunnen beïnvloeden, waaronder het vormen 

van complexen bestaande uit twee TF moleculen12, de aanwezigheid van negatief geladen 

fosfolipiden als fosfatidylserine (PS) en fosfatidylethanolamine (PE) in de 

membraanomgeving van TF13-17, of een door protein disulfide isomerase (PDI) 

gemedieerde verandering in de conformatie van het TF molecuul18. 

In Hoofdstuk 7 is de fosfolipidensamenstelling onderzocht van endotheelcel 

micropartikels en hun vermogen om trombusvorming in vivo te initiëren in een veneus 

stase model in ratten. Micropartikels van IL-1α geactiveerde endotheelcellen exposeren TF 

en initiëren trombusvorming in vivo, terwijl micropartikels van rustende endotheelcellen 

geen stollingsactiviteit vertoonden. De micropartikels van geactiveerde endotheelcellen 

bleken bovendien verrijkt te zijn in PS en PE ten opzichte van micropartikels van niet-

geactiveerde endotheelcellen. Omdat PS en PE beide de stollingsactiviteit van TF kunnen 

stimuleren13-17, tonen deze resultaten aan dat geactiveerde endotheelcellen micropartikels 

kunnen afsnoeren die een uitgesproken stollingsbevorderend “profiel” hebben. Hoewel ook 

de micropartikels van de rustende endotheelcellen PS en PE exposeren, initiëren deze 

micropartikels geen trombusvorming in de rat, wat suggereert dat niet alleen de 

aanwezigheid van deze fosfolipiden maar ook die van TF een voorwaarde is om 

trombusvorming door micropartikels te kunnen initiëren. 

In Hoofdstuk 8 wordt aangetoond dat gezuiverde plasma membranen en 

micropartikels beide tegelijkertijd zowel een stollingsactieve vorm van TF als een niet-

stollingsactieve vorm van TF bevatten. Tevens tonen we aan dat de niet-stollingsactieve 

vorm van TF en PDI samen aanwezig zijn in rafts van zowel plasmamembranen als 

micropartikels, terwijl de stollingsactieve vorm van TF zich niet in de rafts bevindt. Wij 

veronderstellen dat, mocht PDI een rol spelen bij het reguleren van de stollingsactiviteit van 

TF, dit gaat in twee stappen. In de eerste stap wordt het TF door PDI omgezet van een niet-
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stollingsactieve conformatie in een stollingsactieve conformatie. Deze stap vindt plaats in 

de rafts. Het stollingsactieve TF kan hier nog niet daadwerkelijk de stolling activeren omdat 

er geen negatief geladen fosfolipiden aanwezig zijn die de activiteit van TF kunnen 

versterken en waaraan andere stollingsfactoren kunnen binden. Vervolgens verplaatst het 

TF, dat zich in de stollingsactieve conformatie bevindt, zich vanuit de rafts naar de overige 

membraandomeinen die -ten opzichte van de rafts- verrijkt zijn in PS en PE, waardoor de 

stollingsactiviteit van het TF wordt geïnitieerd. Omdat PDI ook de stollingsactiviteit van 

TF kan reduceren via een conformatieverandering18 en tevens de aanwezigheid van PS op 

het membranen kan verlagen19, zijn er aanvullende studies nodig om de bijdrage van PDI 

aan de stollingsactiviteit van TF verder te ontrafelen.  

In Hoofdstuk 9 is onderzocht of een alternatief gesplicede vorm van TF (asTF) is 

geassocieerd met micropartikels, en is er gekeken of deze vorm van TF 

stollingsbevorderende eigenschappen heeft. Micropartikels, afkomstig van cellen die asTF 

tot expressie brengen, bevatten geen asTF. In tegenstelling tot andere onderzoekers20;21 

tonen we aan dat asTF niet wordt gesecreteerd en geen stollingsbevorderende 

eigenschappen heeft. Dit laatste sluit niet uit dat asTF betrokken is bij andere TF-

afhankelijke processen, zoals angiogenese22-24. 

  

Klinische relevantie en toekomstige ontwikkelingen 

Er is toenemende interesse in de biologische relevantie van micropartikels en andere, van 

cellen afkomstige, vesicles. De eerste hoofdstukken van dit proefschrift laten resultaten zien 

die de hypothese bevestigen dat micropartikels betrokken zijn bij het in stand houden van 

cellulaire homeostase en dus bij het “gezond” houden van de cellen. Daarnaast wordt, door 

het verpakken van schadelijke stoffen in micropartikels, ook de omgeving beschermd tegen 

de blootstelling aan deze stoffen. Dus het verpakken van schadelijke stoffen in 

micropartikels, gecombineerd met efficiënte klaringsmechanismen is een elegant systeem 

van cellen om gezond te blijven zonder het organisme te belasten. Wanneer er onderzoek 

wordt gedaan naar de gezondheidsstatus van cellen is het dus zinvol om niet alleen naar de 

cellen zelf te kijken, maar ook naar de (inhoud van de) micropartikels welke door de cellen 

worden afgesnoerd. Als bijvoorbeeld endotheelcellen in vitro worden behandeld met een 

klinisch relevante hoeveelheid simvastatine, een cholesterol verlagend medicijn dat de kans 
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op cardiovasculaire aandoeningen vermindert, dan zijn deze cellen ogenschijnlijk niet te 

onderscheiden van onbehandelde cellen. De met statine behandelde cellen lijken gezond, 

wat mag worden verwacht op basis van de gunstige effecten van statines in vivo. Toch 

worden in aanwezigheid van statine twee tot drie keer meer caspase-3 bevattende 

micropartikels afgesnoerd door de cellen25. Dit suggereert dat de cellen statine 

klaarblijkelijk ervaren als een vorm van extracellulaire stress en dit compenseren door meer 

caspase-3 bevattende micropartikels af te snoeren. Bij andere studies, waarin hogere 

concentraties statines worden gebruikt, zijn ook nadelige effecten van statines beschreven, 

wat onze waarneming versterkt dat de cellen misschien minder gezond zijn dan ze lijken te 

zijn. Omdat ook micropartikels van niet-kernhoudende cellen, zoals bloedplaatjes, caspase-

3 bevatten, lijkt het afgeven van caspase-3 in de vorm van micropartikels een algemeen 

cellulair beschermingsmechanisme. Mogelijk zijn cellen die meer micropartikels af kunnen 

snoeren beter bestand tegen bijvoorbeeld cytostatica of statines dan cellen die nauwelijks 

micropartikels kunnen afsnoeren. 

Het feit dat micropartikels een rol lijken te spelen bij het handhaven van de 

cellulaire homeostase, en bovendien verschillende processen bevorderen die betrekking 

hebben op het beschermen van het organisme, zoals stolling, ontsteking en angiogenese, 

geeft een mooie en relevante combinatie van functies. Maar het moet wel duidelijk zijn dat 

het hier altijd gaat om een balans. Als de balans iets verschuift, dan zijn micropartikels niet 

langer meer “goed” voor het organisme, maar kunnen ze bijdragen aan het ontwikkelen of 

verergeren van ziekten, zoals de aanwezigheid van TF-exposerende micropartikels in bloed 

die betrokken kunnen zijn bij het veroorzaken van diffuse intravasale stolling of veneuze 

trombose.  

Zoals de resultaten van Hoofdstuk 8 laten zien, bevatten micropartikels twee 

vormen van TF, een stollingsactieve vorm en een stollingsinactieve vorm. De functie van 

het stollingsinactieve TF op micropartikels is nog niet bekend. Dit maakt het onderzoek 

complex, maar leidt wel tot een aantal interessante vragen zoals: zijn beide vormen van TF 

aanwezig op/in micropartikels van bijvoorbeeld tumorcellen en zijn beide vormen van TF 

overdraagbaar op andere cellen, wat is de functie van de niet-stollingsactieve vorm van TF, 

is deze activiteit overdraagbaar op cellen, enz. 
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De detectie van micropartikels is nog steeds erg lastig door hun geringe grootte en 

grote heterogeniteit. Flowcytometrie is nu de meest gebruikte techniek om micropartikels te 

detecteren, maar deze techniek kan alleen de grote micropartikels detecteren omdat kleinere 

micropartikels onder de detectielimiet liggen. Naar schatting wordt slechts 2% van alle 

aanwezige micropartikels gedetecteerd met flowcytometrie26;27. Een verbetering van 

technieken om micropartikels te detecteren is dan ook een vereiste voor aanvullend en meer 

gedetailleerd onderzoek. Een verbeterde detectie maakt de weg vrij om micropartikels te 

gaan gebruiken als diagnostische of prognostische merker. Wanneer ook kleine 

hoeveelheden micropartikels betrouwbaar detecteerbaar zijn, kunnen micropartikels 

mogelijk ook al aan het begin van de ziekte worden gedetecteerd en kan er mogelijk 

worden vastgesteld of micropartikels de oorzaak of het gevolg zijn van de ziekten. 

Ook de onderliggende mechanismen van het afsnoeren van micropartikels zijn 

vrijwel onbekend. Meer inzicht in deze mechanismen en de invloed van medicijnen hierop 

kunnen helpen bij een verbeteren van de balans in cellulaire homeostase en het gezond 

blijven van het organisme. 

Ten slotte, een meer gedetailleerd onderzoek naar en het vergelijken van de 

samenstelling en functies van subpopulaties vesicles, ingedeeld in onder andere 

micropartikels en exosomen, is vereist om de onderliggende mechanismen van het 

afsnoeren van deze vesicles beter te begrijpen. Aangezien ook prokaryoten vesicles 

gebruiken voor onderlinge communicatie en bescherming tegen de omgeving, ligt het voor 

de hand te veronderstellen dat er algemeen geldende en geconserveerde mechanismen ten 

grondslag te liggen aan het afgeven van micropartikels en andere typen vesicles aan de 

omgeving. Deze kennis kan er mogelijk voor zorgen de formatie en functie van vesicles in 

eukaryoten beter te begrijpen. Tegenwoordig is de aanwezigheid van micropartikels en 

andere typen vesicles wel aanvaard in de literatuur en worden deze gezien als een 

belangrijke schakel in biologische en cellulaire processen. 
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