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Samenvatting

SAmENvATTINg

In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van de studies waarin de hypothese onderzocht 
is dat virusgeïnduceerde procoagulante veranderingen één van de mechanismen betreft achter 
de associatie tussen virus infecties en veneuze tromboembolieën en cardiovasculaire ziekten. 
Bestudeerd is of er veranderingen in bloedstolling tijdens en vlak na virale luchtweginfecties 
optreden in zowel een diermodel als bij humane vrijwilligers. Dit hebben we ook gedaan bij 
cytomegalovirus infectie in niertransplantatie patiënten. Ook hebben we de associatie tussen 
virale luchtweginfecties en longembolieën en cardiovasculaire ziekte onderzocht. Tenslotte wordt 
een tweetal casus beschreven waarin de relatie tussen een bacteriële infectie en het optreden 
van veneuze trombose aan de orde komt. 

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van virale infecties en de effecten op de 
bloedstollingcascade en de daaruit voortkomende klinische (veneuze) vasculaire complicaties. 
Niet-hemorragische virus infecties (virus infecties die niet worden gekenmerkt door 
bloedingen)  veroorzaken vooral trombotische complicaties, hoewel in zeldzame gevallen ook 
bloedingcomplicaties zijn beschreven. Hemorragische virus infecties (virus infecties die worden 
gekenmerkt door bloedingen) veroorzaken zowel trombotische als bloedingcomplicaties, en deze 
laatste groep van complicaties wordt vaak voorafgegaan door diffuus intravasale stolling (DIS). 
Deze virussen kunnen gepaard gaan met een hoge morbiditeit en mortaliteit. Virus infecties 
kunnen impact hebben op verschillende fases van de stollingscascade: de initiatie, propagatie en 
remming van stolling. Trombocytopenie kan veroorzaakt worden door verschillende mechanismen, 
waaronder verminderde aanmaak of verhoogde afbraak van bloedplaatjes. Onderzoeken naar 
stollingsafwijkingen veroorzaakt door virus infecties zijn verricht op verschillende niveaus van de 
stollingscascade; uniformiteit in onderzoek naar stollingsmarkers werd niet gevonden. Daarom zijn 
er weinig overeenkomsten in verandering in stollingsmarkers als gevolg van verschillende virus 
infecties gevonden. Aanvullend onderzoek op een uniforme wijze is nodig om overeenkomsten 
in stollingsveranderingen aan te tonen, zodat algemene preventieve en behandelingsstrategieën 
kunnen worden ontwikkeld. 

hoofdstuk 3 betreft een prospectieve studie gedurende het influenza seizoen in een cohort 
van vrijwilligers van 55 jaar en ouder, geselecteerd uit een populatie van een huisartsenpraktijk 
in Overveen (n=53). Vooraf werden baseline bloedmonsters afgenomen. Van de mensen die 
in de winterperiode een luchtweginfectie kregen, werd tijdens en twee weken na de infectie 
nogmaals bloed afgenomen. Hierdoor werd het mogelijk om het verloop van veranderingen 
in markers van bloedstolling te onderzoeken gedurende en twee weken na een natuurlijk 
optredende luchtweginfectie, door vergelijking met de baseline bloedmonsters. In deze studie 
werd een activatie van endotheelcellen gezien, zoals aangetoond door verhoogde waarden van 
von Willebrand factor (VWF). Daarnaast was er ook sprake van activatie van fibrinolyse, zoals 
aangetoond door verhoogde waarden van plasmine-alpha2-antiplasmine (PAP) complexen. 
Plasminogeen activator inhibitor-1 (PAI-1) was niet verhoogd. Trombine generatie veranderde 
niet, zoals aangetoond door onveranderde waarden van protrombine fragmenten 1+2 tijdens 
de acute fase van de infectie vergeleken met baseline. In de convalescente fase (twee weken na 
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infectie) waren de plasmine-alpha2-antiplasmine waarden nog steeds verhoogd. Deze bevindingen 
duiden erop dat luchtweginfecties een potentiële risicofactor vormen voor het ontwikkelen van 
trombose veroorzaakt door endotheelactivatie en activatie van fibrinolyse, resulterend in een 
procoagulante staat van het bloed. 

De studie beschreven in hoofdstuk 4 heeft dezelfde studieopzet als de studie 
beschreven in hoofdstuk 3. Het betreft een nieuw cohort van vrijwilligers (n=371) uit dezelfde 
bronpopulatie, maar in de huidige studie werd in meer detail gekeken naar de veranderingen 
in de stollingscascade. Vanwege een mild griepseizoen was het aantal deelnemers dat een 
luchtweginfectie kreeg laag (n=15). Vergelijkbaar met de studie uit hoofdstuk 3, laat ook deze 
studie zien dat natuurlijk optredende luchtweginfecties leiden tot activatie van het endotheel 
(verhoogde von Willebrand factor waarden) en toegenomen fibrinolyse (verhoogde waarden van 
plasmine-alpha2-antiplasmine en D-dimeer) met potentieel verhoogde stollingsneiging (verhoogde 
waarden van endogene trombine potentiaal (ETP) en verhoogde resistentie tegen geactiveerd 
proteïne C (APCsr)). Omdat veel van deze markers geassocieerd zijn met een verhoogde kans 
op ischemische hart- en vaatziekten en/of veneuze tromboembolieën, suggereren wij dat de 
virusgeïnduceerde veranderingen in hemostatische markers een link kunnen vormen tussen acute 
luchtweginfecties en atherotrombotische ziekten. 

hoofdstuk 5 beschrijft het effect van gereconstitueerd high density lipoprotein (rHDL) op 
stollingsmarkers in influenza geïnfecteerde C57BL/6 muizen. Activatie van stolling als gevolg van 
influenza infectie werd significant verminderd door toediening van rHDL, zoals werd aangetoond 
door een afname van influenza geïnduceerde trombine generatie (verlaagde trombine-
antitrombine complex waarden). Daarnaast werd er een toename van fibrinolyse geconstateerd 
(combinatie van verhoogde D-dimeer en verminderde plasminogeen activator inhibitor-1 waarden) 
na toediening van rHDL aan influenza geïnfecteerde muizen. Of dit effect het gevolg is van HDL 
geïnduceerde afname van inflammatie of een direct effect van HDL op bloedstolling, kon niet 
worden vastgesteld. 

In hoofdstuk 6 wordt de associatie tussen influenza infectie en een verhoogd risico op 
longembolieën onderzocht. Daarvoor werd een case-control studie uitgevoerd in een grote 
populatie van patiënten met een klinische verdenking op een longembolie, waarbij werd gekeken 
naar de aanwezigheid van antistoffen tegen het influenzavirus in bloedmonsters. We vergeleken 
patiënten met een bewezen longembolie (n = 102) met een controle groep bestaande uit patiënten 
waarbij een longembolie was uitgesloten (n = 395). Er werden meer influenza infecties gezien in 
de controle groep vergeleken met de patiënten met een bewezen longembolie (respectievelijk 
4.3% versus 1.0%, odds ratio 0.22; 95% betrouwbaarheidsinterval: 0.03–1.72). Een associatie 
tussen influenza en een verhoogd risico op longembolie kon hierdoor niet worden vastgesteld. 
Verder hebben we symptomen van een influenza-achtig ziektebeeld (influenza-like illness (ILI)) 
twee weken voorafgaand aan inclusie in de studie vergeleken tussen beide patiëntengroepen, 
waarbij we gebruik hebben gemaakt van de ILI score, welke was gebaseerd op een vragenlijst. De 
ILI-score bleek niet specifiek in deze klinische setting. Het is aannemelijk dat influenza infecties 
meer voorkomen in controle patiënten, omdat luchtweg infecties een klinisch beeld kunnen 
veroorzaken dat erg lijkt op de symptomen van een longembolie, en influenza infectie is een van 
de alternatieve diagnoses van een longembolie. 
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hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van een studie naar de associatie tussen virale 
luchtweginfecties en acuut coronair syndroom (verzamelnaam voor hartinfarct en instabiele 
angina pectoris). Bij patiënten die waren opgenomen op de hartbewaking met een acuut coronair 
syndroom (n=41) werd in bloedmonsters (door middel van antistofbepaling) en in keeluitstrijkjes 
(door middel van polymerase chain reaction (PCR)) gekeken naar de aanwezigheid van virussen 
die een luchtweginfectie kunnen veroorzaken. Daarnaast werd onderzocht of er sprake was van 
voorafgaande klinische symptomen van een luchtweginfectie. Als controle groep werden patiënten 
geselecteerd die de polikliniek Interne Geneeskunde bezochten, zonder bekende cardiovasculaire 
ziekten. De controlegroep werd geselecteerd op basis van leeftijd en geslacht. Door de controle 
patiënten te includeren binnen zeven dagen na inclusie van de patiënten met een acuut coronair 
syndroom, werd voorkomen dat er confounding optrad door seizoensfluctuaties in circulatie 
van respiratoire virussen. In deze prospectieve studie werden geen aanwijzigen gevonden voor 
een associatie tussen recente luchtweginfectie en een hoger risico op acuut coronair syndroom. 
De resultaten suggereren een ongeveer vergelijkbaar risico op acuut coronair syndroom voor 
patiënten met en patiënten zonder bewezen virale luchtweginfectie, maar er was sprake van brede 
betrouwbaarheidsintervallen. Ook werd er geen relatie gevonden tussen klinische symptomen 
van een luchtweginfectie en een in het laboratorium bewezen infectie. 

In hoofdstuk 8 wordt een prospectieve studie beschreven van een cohort van 70 
niertransplantie patiënten, waarin de relatie tussen cytomegalovirus (CMV) en een verhoogde 
stollingsneiging in vivo onderzocht werd. We vergeleken veranderingen in circulerende 
stollingseiwitten en markers van activatie tussen patiënten met en zonder actieve CMV infectie 
(n=29). Er werden geen statistisch significante verschillen gevonden. Verder werden veranderingen 
onderzocht in circulerende stollingsmarkers door het vergelijken van bloedmonsters van patienten 
tijdens een CMV infectie met monsters van dezelfde patienten wanneer die geen CMV hadden. 
Gedurende CMV infectie waren plasmine-α2-antiplasmine complex waarden significant verhoogd, 
en von Willebrand factor waarden waren verhoogd (doch niet statisch significant), terwijl er geen 
veranderingen in de andere stollingsmarkers werden gevonden. Wel werd er een significante 
associatie gevonden tussen hoeveelheid van CMV aanwezig in het bloed en D-dimeer waarden. 
De resultaten van deze studie suggereren verhoogde fibrinolyse en mogelijk ook verstoring van 
endotheelcellen, zoals aangetoond door middel van verhoogde waarden van respectievelijk 
plasmine-α2-antiplasmine complexen and von Willebrand factor. Het is niet duidelijk of het netto 
effect van deze veranderingen leidt tot meer of minder trombosevorming. Of deze veranderingen 
verantwoordelijk zijn voor de eerder door anderen aangetoonde associatie tussen CMV infectie 
en vasculaire ziekten, dient verder uitgezocht te worden. 

In hoofdstuk 9 beschrijven we twee patiënten met het syndroom van Lemierre en wordt 
een literatuuroverzicht gegeven van dit syndroom. Het syndroom van Lemierre is een potentieel 
dodelijke ziekte die zich meestal presenteert met een infectie in het gebied van de orofarynx, 
gevolgd door sepsis, trombose of pussige tromboflebitis van de vena jugularis interna en septische 
embolieën, voornamelijk naar de longen en de botten. Het betreft een zeldzame ziekte met 
een geschatte incidentie van ongeveer één per miljoen personen per jaar en ondanks adequate 
therapie kan de mortaliteit hoog zijn (4-18%). Omdat het een zeldzame ziekte betreft, bestaat de 
kans dat deze niet tijdig wordt gediagnosticeerd. De meeste gevallen worden veroorzaakt door 
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de Gramnegatieve, anaerobe bacterie Fusobacterium necrophorum. Hoewel dit hoofdstuk een 
bacteriële verwekker als onderwerp heeft, is het een klinisch voorbeeld van de relatie tussen 
infecties en veneuze trombose en de mogelijke complicaties hiervan. 


