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Samenvatting

Bloedstolling is een complex proces gericht op het voorkomen van bloedverlies na 
vaatschade. De subendotheliale matrix van het beschadigde vat wordt in korte tijd bedekt 
met een plaatjes- en fibrine-houdend stolsel dat het bloeden stelpt en wondgenezing 
bevordert. Tegelijk vindt er een cascade aan proteolytische reacties van stollingsfactoren 
plaats die resulteert in de vorming van de fibrine strengen die de plaatjes plug versterken. 
Tot enige jaren geleden werd gedacht dat de individuele stollingsfactoren een groep van 
relatief passieve mediatoren vertegenwoordigden die alleen verantwoordelijk was voor de 
lineair-georganiseerde coagulatie cascade. Tegenwoordig wordt echter geloofd dat deze 
stollingsfactoren actief cellen stimuleren en kritische functies vervullen in een breed spectrum 
van (patho)fysiologische fenomenen. Stollingsfactoren blijken inderdaad een belangrijke rol 
te spelen in kanker biologie, ontstekingsprocessen en tijdens embryonale ontwikkeling. Het 
doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is meer begrip te krijgen over de rol 
die bloedstollingsfactoren spelen in het uitzaaien van tumoren, ontstekingsprocessen en 
gedurende de embryonale ontwikkeling.

Hoofdstuk 1 geeft een algemeen overzicht van de bloedstolling en de mogelijke rol die 
de stollingsfactoren hebben in de biologie van kanker, gedurende ontsteking en infectie en 
tijdens de embryonale ontwikkeling. De hoofdstukken 2-6 gaan in op het samenspel tussen 
bloedstolling en metastasering. Als eerste onderwierpen we factor V Leiden muizen en FVIII 
deficiënte muizen aan een experimenteel long metastasemodel om de hypothese te testen 
dat congenitale prothrombotische aandoeningen, zoals factor V Leiden (FVL), metastasering 
vergemakkelijken waar een bloedingsneiging, zoals hemofilie, metastasering belemmert. 
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 waren hemi- en homozygote factor VIII deficiënte muizen 
beschermd tegen longmetastasen vergeleken bij hun wildtype broertjes en zusjes. Aan de 
andere kant ontwikkelden homozygote FVL muizen meer metastasen dan hun wildtype 
broertjes en zusjes. De heterozygote dragers van de FVL mutatie zaten wat de hoeveelheid long 
metastasen betreft tussen de homozygoten en de wildtypen in. Deze data wijzen erop dat een 
gevoeligheid voor thrombose of bloeding de capaciteit van tumorcellen om te metastaseren 
beïnvloedt en suggereren dat een procoagulant fenotype een risico is voor het ontwikkelen van 
uitzaaiingen. Vervolgens onderzochten we het risico van een eenmalige toediening van (het 
stolling bevorderende) rFVIIa, omdat rFVIIa tegenwoordig een gevestigde behandelings optie 
is voor mensen die lijden aan ernstige bloedingscomplicaties, zoals hemofilie, obstetrische en 
gynaecologische bloedingen, intracerebrale bloedingen en thrombocytopenie. In hoofdstuk 
3 laten we zien dat een bolus injectie van rFVIIa geen effect heeft op de hoeveelheid 
longmetastasen van B16F10 melanoom cellen in muizen, terwijl site-inactivated rFVIIa wel de 
hoeveelheid uitzaaiingen verminderde. Dit suggereert dat FVIIa een belangrijke factor is bij het 
ontstaan van metastasen, maar dat verhoogde FVIIa niveaus de capaciteit tot metastaseren 
niet verhogen. Dit suggereert dat FVIIa niet de beperkende factor is. Studies met lange follow-
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up van patiënten die behandeld zijn met rFVIIa zijn nodig om definitieve antwoorden te 
verkrijgen wat betreft een eventueel verhoogde kans op uitzaaiingen.

Het is wel bekend dat thrombine remmers, zoals hirudine, zeer efficiënt metastasering 
remt in muizenmodellen. Hirudine heeft echter een vrij nauwe therapeutische breedte, wat de 
veiligheid compromitteert bij vertaling naar een klinische setting. Derhalve worden er nieuwe 
directe thrombine remmers ontwikkeld. Een van deze nieuwe thrombine remmers is de oraal 
actieve en reversibele remmer, ximelagatran. In hoofdstuk 4 hebben we de anti-metastatische 
activiteit van ximelagatran onderzocht in het muizenmodel voor long metastasen. De muizen 
ontvingen 7 dagen lang ximelagatran in het voer voor de injectie van de tumorcellen. Tot onze 
verbazing bleek behandeling met ximelagatran zelfs nadelig, daar het het aantal longmetastasen 
verhoogde. Verder onderzoek liet zien dat dit effect niet specifiek is voor ximelagatran, maar 
dat ook langduriger anti-stollingsbehandeling met hirudine hetzelfde effect had. Anti-stollings 
therapie kan dus onder sommige omstandigheden het aantal uitzaaiingen verhogen. Daaruit 
volgt dat een behandeling van kanker patienten met antistollingsmiddelen met het doel het 
aantal metastasen te verminderen, vooralsnog met voorzichtigheid moet worden bekeken.

In hoofdstuk 5 hebben we bekeken of antistollingstherapie ook voor andere vormen van 
kanker toepasbaar is dan het maligne melanoom. Muizen werden behandeld met low molecular 
weight heparins (LMWHs) en er werd gekeken naar uitzaaiingen in de lever na inspuiten 
van colon kanker cellijnen. Hoewel gedurende de LMWH-behandeling de anticoagulante 
activiteit binnen de therapeutische range was, werd geen verschil gevonden in het gewicht 
van de lever, het aantal en de grootte van de metastasen tussen de met LMWHs behandelde 
muizen en onbehandelde muizen. Van de gegeven dosis LMWHs is bekend dat het tegen 
uitzaaiingen beschermt in het long-melanoma model, zoals gebruikt in de hoofdstukken 2-
4. Dit wijst erop dat uitzaaiingen van colon kanker niet afhankelijk zijn van de activering van 
de bloedstollingscascade en daarom ook niet gevoelig voor het anti-metastatische effect van 
anticoagulantia. Om de oorzaak van afhankelijkheid van de stolling van melanomen en de 
onafhankelijkheid van de stolling van colon kanker cellen op te helderen, hebben we het effect 
van hirudine op B16F10 melanoom cellen vergeleken met het effect op K1735 melanoom 
cellen en CT26 colon carcinoma cellen. Hirudine remde alleen de metastasering van de B16F10 
cellen maar niet die van de K1735 en de CT26 cellen, Dit effect kon niet verklaard worden uit 
pro-coagulante activiteit, maar kan wellicht verklaard worden uit de verschillende expressie 
niveaus van oppervlakte eiwitten als PAR-1 en CD24. Toekomstige experimenten zullen deze 
intrigerende bevindingen verder moeten verhelderen.

In de hoofdstukken 7-10 ligt de nadruk op de rol van de bloedstolling in ontsteking. 
Remming van de stolling blijkt een belangrijke therapeutische strategie om de overleving 
van sepsis patiënten te verbeteren. Het voordelige effect van de antistollingsbehandeling 
is geheel gebaseerd op data uit experimenten waarin remmers van de extrinsieke stollings 
pathway werden gebruikt. Naar de rol van de intrinsieke stollings pathway is nooit gekeken. 
Daarom onderzoeken we in hoofdstuk 7 de rol van FVIII in de verdediging van de gastheer 
tegen bacteriële buikvliesontsteking. De injectie van E. coli leidde tot groei en verspreiding 
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van de bacteriën en lokt een ontstekingsreactie uit die bleek uit verhoogde cytokine niveaus, 
verhoogde cel influx, lever necrose en endothelialitis, resulterend in de dood. Het FVIII 
deficiënte fenotype liet een vermindering van de bacteriële uitgroei zien, maar had geen 
effect op de ontstekingsreactie en de overleving. Verder lieten de FVIII deficiënte muizen flinke 
stollingsactivatie zien, wat het hemofiele fenotype verbeterde. Over het algemeen genomen 
beïnvloedt FVIII deficiëntie de afweer van de gastheer tegen peritonitis licht, maar heeft dit 
uiteindelijk geen effect op de overleving. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 8, onderzoeken 
we de effecten van het FVL fenotype in peritonitis. Door onverwacht hoge prevalentie van 
het FVL allel in de populatie ontstond speculatie over een mogelijk overlevingsvoordeel voor 
individuen die het FVL allel dragen. Onze experimenten leveren echter geen bewijs voor 
deze hypothese, omdat de aanwezigheid van het FVL allel geen voordelig effect geeft tijdens 
septische peritonitis bij muizen.

In de traditionele kijk op bloedstolling leidt vaatschade tot blootstelling van tissue factor 
(TF), een extravasculair membraan eiwit, aan de bloedstroom, waardoor de bloedstolling in 
gang gezet wordt. Essentieel in dit haemostase model is dat TF normaliter niet in contact is 
met bloed, omdat het zich bevindt in de adventitia van bloedvaten. Er wordt echter in mensen 
een oplosbare TF-variant beschreven, ontstaan uit alternatieve splicing van het TF mRNA. Dit 
alternatief gesplicede TF (asTF) mist het transmembraan domein, heeft een unieke 3’ peptide 
sequentie, is aanwezig in plasma en lijkt biologisch actief, hoewel wel in hoge concentraties. 
Het bestaan van (actief ) asTF veroorzaakt enige controverse in het veld van de haemostase, 
omdat actief TF in de bloedstroom zou leiden tot intravasculaire thrombose. In hoofdstuk 9 
laten we zien dat muizen ook een oplosbare vorm van TF tot expressie brengen die ook exon 
5 mist en dus het transmembraan domein. Muizen asTF wordt tot expressie gebracht in de 
long en daar wordt het ook geïnduceerd door een Streptococcus pneumoniae infectie. Verder is 
muizen asTF aanwezig in plasma en wordt het gevonden in arteriële stolsels, geïnduceerd door 
FeCl3. Het feit dat muizen asTF maken, dat geïnduceerd kan worden door een S. pneumoniae 
infectie en aanwezig is in stolsels suggereert een belangrijke rol voor asTF in de (patho-) 
fysiologie. Toekomstige studies zullen dit moeten bevestigen of weerleggen. 

In hoofdstuk 10 bestuderen we het effect van hyperglycaemie op arteriële thrombose en 
gingen we na of ontsteking de door diabetes geïnduceerde thrombotische effecten verergert. 
Inderdaad versnelde hyperglycaemie de thrombus vorming. Dit effect was geassocieerd met 
verhoogde thrombine generatie en kon niet worden verklaard door veranderingen in de TF 
activiteit in de vaatwand. Ontsteking verminderde de snelheid van thrombus vorming en deze 
vermindering kon weer teniet worden gedaan door de aanwezigheid van hyperglycaemie. 
Uit dit hoofdstuk blijkt dat er een discrete, duidelijke bijdrage is van hyperglycaemie aan 
experimentele arteriële thrombose.

De laatste hoofdstukken van dit proefschrift gaan over de rol van TF in de ontwikkeling. 
Hoofdstuk 11 beschrijft de expressie van TF in chimaere muizen. De grote arteriën en venen 
(aorta, vena cava inferior en superior) bevatten ongeveer gelijke hoeveelheden wildtype 
en TF knock-out cellen. We zagen ook geen verschil in TF eiwit expressie tussen chimaere 
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en wildtype muizen. We concluderen dat TF chimaere muizen levensvatbaar zijn en zich 
normaal ontwikkelen zonder vasculaire malformaties. Het blijkt niet nodig voor een normale 
ontwikkeling dat elke cel in het organisme in staat is tot de expressie van TF. TF lijkt wel 
essentieel in de ontwikkeling van bepaalde structuren, omdat er geen verschil werd gezien 
in TF expressie tussen chimaere en wildtype muizen waar we dat zonder selectie wel zouden 
verwachten. Het onderzoek beschreven in hoofdstuk 11 voorzag niet in bewijs voor een rol 
van TF in de vasculaire ontwikkeling. In hoofdstuk 12 gaan we verder in op deze vraag. In dit 
hoofdstuk onderzoeken we de capaciteit van wildtype en TF deficiënte embryoid bodies om 
te differentiëren naar endotheel en gladde spiercellen. De embryoid bodies differentieerden 
in gladde spiercellen en endotheel onafhankelijk van het genotype. Endotheel en gladde 
spiercellen ontstaan uit wildtype en TF deficiënte embryoid bodies stonden in contact met 
elkaar en vormden vaatstructuren. Deze studies voorzagen niet in bewijs dat TF betrokken is 
bij vaatvorming.


