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In de bloedcirculatie kunnen geactiveerde bloedplaatjes aan monocyten binden en complexen 
vormen: plaatjes-monocyt complexen (PMC). Deze complexen worden op dit moment 
beschouwd als belangrijke factoren in de ontwikkeling en progressie van hart- en vaatziekten.  
In dit proefschrift is onderzocht wat het effect is van PMC-vorming op de adhesie van 
monocyten aan, en transmigratie door, het endotheel. Chemokinen die door plaatjes worden 
uitgescheiden, zoals serotonine, leiden in de monocyten, via de cyclisch AMP-Epac1-Rap1 
signaleringscascade, tot verhoogde adhesie. Tevens veroorzaakt binding van plaatjes via het 
eiwit PSGL-1 op de monocyten een verlaagde expressie van het adhesiemolecuul L-selectine. 
Daarnaast geeft binding van plaatjes verhoogde expressie en activering van de �1- en �2-
integrinen en een verhoogde adhesie aan, en transmigratie door, endotheel. Dus, binding van 
bloedplaatjes aan monocyten kan de ontstekingsreactie, waar monocyt-adhesie en transmigratie 
onderdeel van uitmaken, belangrijk stimuleren.  
Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat bloedplaatjes, gebonden aan monocyten, niet 
meegaan als de monocyten door de endotheellaag heen migreren; de bloedplaatjes blijven 
achter op het endotheel. We hebben ontdekt dat deze dissociatie van PMC veroorzaakt wordt 
door de verplaatsing van de, aan PSGL-1 gebonden, plaatjes naar de achterkant van de 
gepolariseerde monocyten, en door mechanische stress tijdens de transmigratie over het 
endotheel.  
Bloedplaatjes kunnen aan het endotheel binden via PSGL-1 op endotheelcellen. De binding van 
plaatsjes aan het PSGL-1 verandert het fenotype van de endotheelcellen in een meer ‘anti-
ontstekings’ fenotype. Dit suggereert dat de binding van plaatjes aan het endotheel, in 
tegenstelling tot de binding aan monocyten, een ontstekingsremmende functie kan hebben.  
Tenslotte hebben we nog experimenten gedaan aan de adhesiereceptor �3-integrine, die vooral 
ook op bloedplaatsjes voorkomt, maar ook op endotheelcellen aanwezig is. Met behulp van 
zogenaamde human platelet antigen-1a antistoffen hebben we gevonden dat deze integrine de 
permeabiliteit van de endotheellaag kan reguleren. Deze verhoogde permeabiliteit kan 
ontstekingsbevorderend werken.  
Uit dit promotieonderzoek kan worden geconcludeerd dat de binding van bloedplaatjes aan 
monocyten resulteert in pro-atherogene PMC. Dit is aangetoond door de verhoogde adhesie aan 
en transmigratie door het endotheel en de afzetting van bloedplaatjes op het endotheel tijdens en 
na de transmigratie. 


