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Sinds de ontdekking van het eiwit factor VII activerend protease (FSAP) zijn er vele potentiele 

functies voor FSAP beschreven, waaronder de rol in stolling en fibrinolyse. Tevens is FSAP in 

2008 beschreven als het plasma eiwit dat verantwoordelijk is voor het vrijmaken van DNA in 

de vorm van nucleosomen uit laat apoptotische cellen. 

Celdood is een onmisbaar proces voor weefselhomeostase en een speelt een belangrijke 

rol in ontsteking. Verschillende plasma eiwitten, zoals complement eiwitten van de klassieke 

route, hebben een belangrijke functie in de klaring van dode cellen omdat ze de fagocytose 

van dode cellen ondersteunen. Een verstoorde opruiming van dode cellen kan leiden tot het 

vrijkomen van de potentieel schadelijke cytotoxische en immunogene inhoud van de cel in het 

extracellulaire milieu. Deze immunogene endogene moleculen, ook wel “damage-associated 

molecular pattern molecules” (DAMPs) genoemd, kunnen een pro-inflammatoire response 

induceren en resulteren in autoantistof formatie en het ontstaan van auto-immuunziektes 

zoals systemische lupus erythemathosus (SLE). Ook nucleosomen zijn mogelijke kandidaten 

voor het induceren van een pro-inflammatoire response. In dit proefschrift zijn het 

mechanisme en de regulering van het verwijderen van nucleosomen uit dode cellen door 

FSAP onderzocht. Verder hebben we het functioneren van FSAP in de gezonde situatie maar 

ook in de ziekte SLE onderzocht.

FSAP activering bij gezondheid en tijdens ziekte en de regulering door plasmaremmers
In hoofdstuk 2 is beschreven dat FSAP in plasma wordt geactiveerd door contact met 

zowel laat apoptotische als necrotische cellen. Ook hebben we laten zien dat FSAP aan laat 

apoptotische en necrotische cellen bindt en dat er geen binding van FSAP is aan levende 

cellen. Als toevoeging op de bepaling om het los maken van nucleosomen uit laat apoptotische 

cellen te meten met flow cytometry, hebben we een bepaling opgezet om FSAP activering in 

plasma te meten. De directe meting van enzymactiviteit is plasma is moeilijk door het gebrek 

aan een specifiek substraat. Tevens zijn er in het plasma hoge levels van FSAP-remmers 

aanwezig waardoor de halfwaardetijd van het actieve enzym waarschijnlijk erg kort is. In 

hoofdstuk 2 beschrijven we ELISAs waarmee we complexen van FSAP met zijn remmers α2-

antiplasmine (AP) en C1-inhibitor (C1inh) kunnen meten. Complexvorming van FSAP met deze 

remmers kan gebruikt worden als maat voor de activatering van FSAP in plasma. We hebben 

deze FSAP-remmer complex ELISA’s gebruikt om FSAP activering aan te tonen in plasma van 

postoperatieve patiënten, patiënten met sepsis/septische shock en patiënten die lijden aan 

meningokokkensepsis. FSAP activering correleert aan nucleosoom levels in deze patiënten 

en aan de ernst van de ziekte. In hoofdstuk 3 tonen we de aanwezigheid van complexen 

van FSAP met een derde remmer aan, namelijk plasminogeen activator inhibitor-1 (PAI-1) in 
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patiënten lijdend aan sepsis/septische shock of meningokokkensepsis, gemeten door middel 

van een nieuw ontwikkelde ELISA.

In hoofdstuk 4 beschrijven we dat niet alleen serine protease remmers maar ook de kunitz-

type protease remmer Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) een remmer is van FSAP. TFPI 

is een efficiëntere remmer vergeleken met AP en C1inh, zowel in plasma als in een gezuiverd 

systeem. Door monoclonale antistoffen tegen de verschillende domeinen van TFPI te 

gebruiken in combinatie met TFPI mutanten laten we zien dat zowel het K2 domein and de 

c-terminus van TFPI betrokken zijn in de remming van FSAP activiteit. Bovendien laten we 

zien dat TFPI direct aan FSAP kan binden met zijn c-terminus.

Activering van FSAP door verschillende types bloedcellen
We laten in hoofdstuk 2 zien dat FSAP in plasma wordt geactiveerd door contact met dode 

cellen. Voor deze experimenten hebben we gebruikt gemaakt van een Jurkat cellijn. In 

hoofdstuk 5 laten we zien dat in tegenstelling tot necrotische perifere bloed mononucleaire 

cellen die FSAP in serum kunnen activeren, necrotische neutrofielen niet in staat zijn om 

FSAP te activeren. Door middel van het bindingspatroon van FSAP aan dode cellen en het 

verschil in cel morfologie tussen neutrofielen en FSAP-activerende cellen, zijn we op zoek 

gegaan naar de mogelijke activator van FSAP die ontbreekt in de neutrofielen. De resultaten 

beschreven in hoofdstuk 5 suggereren dat ribosomale eiwitten betrokken zouden kunnen zijn 

de activatie van FSAP. 

Een mogelijke rol voor FSAP in de klaring van dode cellen en auto-immuniteit
Een verstoorde klaring van dode cellen kan leiden tot ontsteking en de ontwikkeling van auto-

immuunziektes zoals systemische lupus erythematosus (SLE). Een van de karakteristieken 

van SLE is de formatie van antinucleaire antistoffen (ANAs) tegen verschillende intracellulaire 

antigenen zoals dsDNA en histonen. Er zijn ook hoge levels circulerende nucleosomen en 

antistoffen tegen nucleosomen aangetroffen in patiënten met SLE. FSAP is beschreven als 

plasma eiwit die nucleosomen uit laat apoptotische cellen kan vrijmaken. In hoofdstuk 6 

laten we zien dat het vrijmaken van nucleosomen uit necrotische cellen een proces is 

bestaande uit meerdere stappen. Hoewel serum in staat is om nucleosomen los te maken 

van necrotische cellen, is gezuiverd FSAP niet in staat om dat te doen. We beschrijven dat 

FSAP samen werkt met deoxyribonuclease I (DNase I) bij de verwijdering van nucleosomen 

uit necrotische cellen. Ook laten we zien dat histon H1 geknipt wordt tijdens incubatie van 

necrotische cellen met FSAP. Deze knip van histon H1 kan leiden tot een meer open structuur 

van het DNA waardoor het internucleosomale DNA geknipt zou kunnen worden.

In afwezigheid van FSAP blijven de nucleosomen gebonden aan de dode cellen. In hoofdstuk 
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7 tonen we aan dat serum van een bepaalde groep SLE patiënten, met hoge ziekte-activiteit 

en anti-DNA levels, niet, of in mindere mate, in staat is om de  nucleosomen uit laat 

apoptotische cellen vrij te maken. Deze afname in het vrijmaken van nucleosomen wordt 

veroorzaakt door antistoffen die aanwezig zijn in het serum. Door middel van fab fragmenten 

en intacte monoclonale antinucleaire antistoffen (ANAs) laten we zien dat de vermindering in 

nucleosoom verwijdering waarschijnlijk te wijten is aan crosslinking van de nucleosomen in 

de cellen door ANAs die aanwezig zijn in het serum van SLE patiënten. 

Samenvattend laten we in dit proefschrift zien dat FSAP in staat is om nucleosomen te 

verwijderen uit zowel laat apoptotische als necrotische cellen. Het losmaken van nucleosomen 

uit necrotische cellen gebeurt door FSAP in samenwerking met DNase I. We hebben nieuwe 

bepalingen opgezet om complexen van FSAP met zijn remmers in plasma te meten als een 

indirecte methode om FSAP activering in plasma aan te tonen. Door deze bepalingen te 

gebruiken laten we zien dat FSAP geactiveerd is in plasma van patiënten met verschillende 

vormen van ontsteking (bijv. sepsis) en dat de levels van FSAP-remmer complexen correleren 

aan nucleosoom levels en ernst van de ziekte. FSAP activering kan dus dienen als sensor voor 

celdood in de circulatie. Tevens tonen we aan dat het serum van een aantal SLE patiënten niet, 

of in mindere mate, in staat is om nucleosomen te verwijderen uit dode cellen. We voorzien 

dat een afname van nucleosoom verwijdering uit dode cellen kan leiden tot persistentie van 

nucleosomen in de circulatie wat vervolgens zou kunnen leiden tot een vicieuze cirkel van 

meer anti-nucleosoom antistoffen en verengering van de ziekte.
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