
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Laboratory investigation in normal and pathologic coagulation

Bakhtiari, K.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bakhtiari, K. (2013). Laboratory investigation in normal and pathologic coagulation. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/laboratory-investigation-in-normal-and-pathologic-coagulation(bafc512d-b10f-4fe2-8951-85d733ef84c2).html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse samenvatting 



Chapter 10 

188 

 

Samenvatting 

 

De hemostase wordt beschouwd als een complex proces dat gericht is op het 

voorkómen van bloedverlies na beschadiging van een bloedvat. De hemostase wordt 

zeer strikt geregeld en is een ingewikkeld samenspel tussen procoagulante, 

anticoagulante, fibrinolytische en antifibrinolytische activiteiten. Inzicht in de 

fysiologie van de bloeding en stolling bij stollingsaandoeningen is van cruciaal belang 

om een evenwicht tussen bloeding en trombose te bereiken bij therapeutische 

interventie. 

 

Hoewel er vele publicaties beschikbaar zijn over stolling en fibrinolyse, en er tal van 

testen beschikbaar zijn voor de diagnose van stollingsafwijkingen bij patiënten, is er 

nog steeds dringend behoefte aan snellere, meer accurate en gevoeligere testen voor 

de diagnose en prognose bij patiënten met een afwijkende bloedstolling. In het 

bijzonder specifieke analyse van de functie van de bloedstolling in vivo onder 

verschillende fysiologische condities is tot nu toe niet volledig opgehelderd. 

 

Hoofdstuk 1 bevat een uitgebreide achtergrond van de stolling en fibrinolyse in 

zowel normale als pathologische omstandigheden. Verder worden beschikbare 

laboratorium methodes besproken die in de kliniek worden gebruikt voor het 

screenen van patiënten met afwijkingen in de bloedstolling.  

 

De wetenschappelijke subcommissie diffuse intravasale stolling (DIS) van de 

International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) heeft een nieuw 

scoresysteem voorgesteld voor de diagnose van acute DIS. Het scoresysteem is 

gebaseerd op basis van de uitkomst van een combinatie van verschillende 

laboratoriumtesten (1). In hoofdstuk 2 werd, door middel van een prospectieve 

studie, dit scoresysteem geëvalueerd. Daarvoor hebben we de haalbaarheid, 

gevoeligheid en specificiteit van het scoresysteem in een opeenvolgende reeks van 

intensive care patiënten bepaald. We analyseerden 660 monsters van 217 patiënten 

met een klinische verdenking van diffuse intravasale stolling. De patiënten werden 
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tijdens hun opname op de intensive care gevolgd, en de DIS score werd iedere 48 uur 

berekend en vergeleken met een "gouden standaard", gebaseerd op de diagnose van 

de behandelende arts in combinatie met laboratoriumtesten. Daarnaast werd bij deze 

monsters de aPTT waveform analyse test uitgevoerd, die als een goede voorspeller 

van DIS (2) was gerapporteerd.  

De evaluatie van de ISTH DIC score liet zien dat deze voldoende nauwkeurig is om 

een diagnose van DIS bij de intensive care patiënten te bevestigen of uit te sluiten. 

Daarnaast is de abnormale aPTT waveform goed gecorreleerd met de aanwezigheid 

van DIC en vonden we dat de aPTT waveform-gebaseerde diagnose DIS voorafging 

aan de diagnose op basis van het ISTH scoresysteem. 

 

In hoofdstuk 3 bestudeerden we het effect van endotoxemie op geactiveerde 

proteïne C resistentie en analyseerde we de determinanten daarvan. Verder 

evalueerde we het effect van TF/FVIIa remming met behulp van het recombinant 

Nematode Anticoagulant Protein c2 (rNAPc2) (3) op endotoxine-geïnduceerde APC 

resistentie. Zestien gezonde vrijwilligers namen deel aan deze studie, acht hiervan 

ontvingen alleen endotoxine en acht vrijwilligers de combinatie van endotoxine en 

rNAPc2. Vervolgens werden verschillende stollingsparameters in de monsters van 

patiënten geanalyseerd. De APC gevoeligheid werd bepaald door middel van twee 

methodes: 1 - een test op basis van de endogene trombine potentiaal en 2 - een test 

gebaseerd op de APTT. Deze studie toonde aan dat de toediening van endotoxine 

aan gezonde mensen APC resistentie veroorzaakt, voornamelijk door een toename 

van de factor VIII concentratie. Deze bevinding suggereert dat de APC resistentie zou 

kunnen bijdragen aan de procoagulante staat die ontstaat tijdens endotoxemie. 

 

Ethyl-pyruvaat (EP) is onlangs gerapporteerd als een experimenteel anti-inflammatoir 

middel tijdens endotoxemie en sepsis (4, 5). In hoofdstuk 4 wordt het effect 

beschreven van  EP op de stolling. Hiervoor hebben we het effecten van EP 

onderzocht op expressie en functie van tissue factor (TF) in THP-1 (humane 

monocyten acute leukemie cellijn) cellen behandeld met en zonder LPS als 

ontstekingsinductor. We hebben aangetoond dat EP een dosis afhankelijke verlaging 
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laat zien van TF mRNA niveaus,  TF-eiwit-expressie en celoppervlakte geassocieerde 

TF activiteit op LPS-gestimuleerde THP-1-cellen. Deze resultaten tonen voor het eerst 

aan dat EP zowel anti-inflammatoire als antistollingseffecten heeft. 

 

De pathogenese van cerebrale ischemie na een aneurysmatische subarachnoïdale 

bloeding (SAB) is nog onbekend. Naast vasospasmen kan microtrombose (6) ook een 

belangrijke rol spelen. In hoofdstuk 5 onderzochten we de mogelijke rol van 

microtrombose bij de pathogenese van cerebrale ischemie na aneurysmatische 

subarachnoïdale bloeding. Voor deze studie hebben we 31 patiënten met SAB 

geïncludeerd. Bij deze studie hebben we gekeken naar metingen van “von Willebrand 

factor ” (vWF antigeen, vWF propeptide en vWF ristocetine cofactor activiteit), en 

ADAMTS13 bij patiënten met en zonder cerebrale ischemie na SAB. We hebben 

aangetoond dat patiënten met cerebrale ischemie, een sterkere daling van de 

ADAMTS13 activiteit en een grotere toename van het vWF-antigeen, vWF propeptide 

en vWF activiteit in de eerste paar dagen na de bloeding hadden. Onze resultaten 

suggereren dat microtrombose een rol speelt bij de pathogenese van cerebrale 

ischemie na SAB, als gevolg van endotheel dysfunctie en verminderde ADAMTS13 

activiteit. 

 

In hoofdstuk 6 beschrijven we de trombine generatie capaciteit bij patiënten die een 

levertransplantatie ondergingen. Het doel van deze studie was om meer kennis van 

de stolling en antistollingsroutes tijdens levertransplantatie te vergaren. Bij deze 

patiënten werd een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar verschillende 

parameters van de trombine generatie curve in aan- en afwezigheid van 

trombomoduline.  

De resultaten toonden aan dat in de aanwezigheid van trombomoduline, de 

trombinegeneratie tijdens en na transplantatie gelijk of zelfs hoger was in vergelijking 

met gezonde vrijwilligers. Dit fenomeen wordt deels veroorzaakt door verlaagde 

niveaus van proteïne C, S en antitrombine, en een verhoogde concentratie van FVIII..  

Onze resultaten ondersteunen het onlangs bepleit restrictief gebruik van plasma 

tijdens levertransplantatie. Bovendien ondersteunen de resultaten van ons onderzoek 
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ook een ruimer gebruik van anticoagulantia in de post-operatieve periode om de 

incidentie van potentieel levensbedreigende trombose van de leverslagader of 

poortader te verminderen. 

 

Het is bekend dat de hemostatische balans bij patiënten met een chronische 

leverziekte in evenwicht blijft als gevolg van een gelijktijdige daling van zowel de pro- 

en anticoagulante factoren. De hemostatische veranderingen bij patiënten met acute 

leverbeschadiging of leverfalen (ALI/ALF) zijn vergelijkbaar, maar niet identiek aan de 

veranderingen bij patiënten met een chronische leverziekte. In hoofdstuk 7 hebben 

we gekeken naar trombine generatie en fibrinolyse capaciteit in patiënten met 

ALI/ALF. We bepaalden de trombine generatie en clot-lysis test in plasma van 

patiënten met ALI/ALF en vergeleken deze met gezonde vrijwilligers. Om meer inzicht 

in de antistollende route te krijgen werd  trombine generatie gemeten in aan- en 

afwezigheid van trombomoduline. Onze resultaten laten zien dat deze patiënten een 

intacte trombine generatie en een aanzienlijk verminderde fibrinolytische activiteit 

hebben. De intacte trombine generatie in combinatie met een verminderde 

fibrinolytische capaciteit suggereert dat patiënten met ALI/ALF in een normale 

hemostatische balans of mogelijk zelfs hypercoagulabele status zijn.  

 

In een recente studie van Schuijt et al. (7) werd een nieuw speeksel eiwit van teken, 

genaamd TIX-5, geïdentificeerd. TIX-5 was in staat om het stollingssysteem op een 

unieke manier te remmen. In hoofdstuk 8 hebben we onderzocht op welke manier 

dit teken eiwit aangrijpt op het stollingssysteem. Onze data laten zien dat TIX-5 

specifiek de factor Xa-gemedieerde factor V activering in de initiële fase van de 

stolling remt. Daarbij bleek dat deze remmende werking van rTIX-5 afhankelijk was 

van het B-domein van factor V. Onze gegevens laten niet alleen zien hoe dit teken 

eiwit het stollingssysteem vertraagt maar het betwist ook het paradigma dat trombine 

de enige belangrijke fysiologische activator van factor V is, en toonde aan dat factor 

Xa een cruciale rol speelt bij de activatie van FV tijdens de initiële fase van de stolling. 
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In hoofdstuk 9 ontwierpen we een in vitro onderzoek naar de anti-fibrinolytische 

effecten van recombinant factor VIIa (rFVIIa) met betrekking tot trombine generatie 

(TG) en de hemostatische parameters in plasma van hemofilie A patiënten met 

remmers. In deze studie namen 19 patiënten met hemofilie A met remmers deel. We 

voerden de clot lysis-, en trombine generatie testen uit en  onderzochten de 

belangrijkste determinanten die betrokken zijn bij de stolling, antistolling en 

fibrinolyse. De clot lysis test onderscheidde twee groepen patiënten: een groep met 

een normale, en een groep met verstoorde anti-fibrinolytische respons op rFVIIa. De 

toevoeging van rFVIIa zorgde voor een dosis afhankelijke toename aan van de TF-

afhankelijke en TF-onafhankelijke trombine generatie in alle individuen. We zagen een 

significant verschil in TF-onafhankelijke trombine generatie parameters tussen de 

patiënten met een normale en patiënten met een verstoorde anti-fibrinolytische 

respons. Daarnaast was er een significant verschil in de protrombinetijd (11,6 vs 12,7 

sec, p<0,018), die zou kunnen worden verklaard door beduidend hoger niveaus van 

stollingsfactoren V, X, VII en IX in de patiënten groep met de normale respons. Verder 

was soluble trombomoduline verlaagd in de patiënten met verstoorde anti-

fibrinolytische respons (19,3 vs 26,3 ng/ml, p<0,002). In vervolgonderzoek zal 

vastgesteld moeten worden of deze test de klinische efficiëntie van rFVIIa kan 

voorspellen bij deze patiënten. 
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