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Antistollingsmedicijnenn worden al meer dan 60 jaar succesvol toegepast in de klinische 

praktijkk bij de behandeling van veneuze en arteriële tromboembolieën, Antistolling kan op 

verschillendee manieren worden bewerkstelligd: door selectieve en (in)directe remming van 

dee verschillende geactiveerde stollingsfactoren; door remming van de synthese van 

vitamine-KK afhankelijke stollingsfactoren en door interventies die gericht zijn op het 

bevorderenn van de fibrinolyse. Aan de andere kant is veel onderzoek verricht naar de 

ontwikkelingg van veilige en effectieve therapeutische strategieën die kunnen worden 

toegepastt bij patiënten met (ernstige) bloedingen, waarbij diverse (recombinante) 

bloedstollingsfactorenn en bloedplaatjes kunnen worden gesuppleerd of de fibrinolyse kan 

wordenn geremd. 

Dee antistollingsmedicijnen en stollingsbevorderende therapieën die op dit moment 

wereldwijdd worden toegepast, hebben ondanks de uitgebreide ervaring ermee en bewezen 

effectiviteitt ervan, in veel gevallen een vrij aspecifiek werkingsmechanisme en zijn bovendien 

niett zelden geassocieerd met het ontstaan van ongewenste bijwerkingen. In de afgelopen jaren 

zijnn echter verschillende onderzoeken verricht bij proefdieren en bij mensen, waarbij de 

specifiekee rol van de verschillende (antï)stollings factoren in de bloedstolling en de fibrinolyse 

onderr verschillende klinische omstandigheden is opgehelderd. Daardoor is het mogelijk 

gewordenn om zeer gerichte interventies in de cascade van de (anti)stolling te ontwikkelen. 

InIn dit proefschrift worden diverse studies beschreven, waarin effectiviteit en veiligheid van 

recentt ontwikkelde (anti)stollings medicijnen en strategieën zijn onderzocht bij dieren, 

patiëntenn en gezonde vrijwilligers. 

Hoofdstukkenn twee tot en met zeven zijn gericht op evaluatie van antistollings strategieën, 

terwijll  hoofdstuk acht tot en met dertien zijn toegespitsts op pro-coagulante interventies. 

InIn de eerste hoofdstukken is een in vivo veneus trombosemodel in konijnen gebruikt om 

dee eigenschappen te evalueren van nieuwe specifieke antistollings middelen. 

InIn Hoofdstuk 2 worden verschillende antitrombotische geneesmiddelen met elkaar 

vergelekenn ten aanzien van hun antitrombotische werking tijdens en na infusie. Selectieve, 

antitrombine-onafhankelijkee trombine remmers, zoals CVS#995, Hirudine en Hirulog-1 

blijkenn een sterkere aanhoudende antitrombotische capaciteit te bezitten, dan het 

antitrombine-onafhankelijkee laag moleculair gewicht heparine (LMWH) en de specifieke 

factorr Xa remmer, tick anticoagulant peptide (TAP). 

Dee antitrombotische eigenschappen van een andere directe trombine-remmer worden 

beschrevenn in Hoofdstuk 3. Het middel S 18326 veroorzaakt in vergelijking tot LMWH 
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eenn grotere afname van trombus-groei. 

Eenn van de belangrijkste nadelen van alle tromblne-remmers die op dit moment voor de 

kliniekk beschikbaar zijn, is het feit dat deze geneesmiddelen uitsluitend parenteraal kunnen 

wordenn toegediend. Dit wordt veroorzaakt door de geringe en onvoorspelbare biologische 

beschikbaarheidd na orale toediening van deze middelen. De parenterale toediening beperkt 

inn belangrijke mate het gebruik van deze geneesmiddelen bij patiënten die langdurig 

behandeldd moeten worden. Vandaar dat in Hoofdstuk 4 de eigenschappen worden 

beschrevenn van een directe trombine remmer, BSF 208791, die oraal kan worden 

toegediend.. Uit de studie blijkt dat het geneesmiddel na orale toediening bij konijnen in 

voldoendee mate biologisch beschikbaar is en dat het middel in staat is om een 

antitrombotischh effect te bewerkstelligen dat groter is in vergelijking tot PEG-Hirudine en 

LMWH ,, zonder dat de bloedingstijd wordt beïnvloed. Bovendien is BSF 208791 in staat 

omm de trombus-groei te beperken na orale toediening, waardoor het middel een 

veelbelovendee kandidaat is voor toekomstige antitrombotische therapieën. 

Hoofdstukk 5 evalueert verbetering van de fibrinolyse nadat een remmer van PAI-1 

(XR5118)) aan konijnen is toegediend. Het middel bindt aan PAI-1 en reduceert de plasma 

activiteitt van PAI-1. Bovendien demonstreert XR5118 een verbetering van de trombolyse 

enn een remming van de trombusgroei. De studie bevestigt de hypothese dat trombusgroei 

daadwerkelijkk beperkt kan worden door inhibitie van PAI-1-geinduceerde fibrinolyse 

remming. . 

Inn Hoofdstuk 6 worden de effecten van recombinant apolipoproteine (a) (r-apo(a)) op de 

endogenee en t-PA-geïnduceerde trombolyse in vivo beschreven. Apo(a) maakt onderdeel 

uitt van lipoproteïne(a) (Lp(a)), waarvan verhoogde spiegels een risicofactor zijn voor 

atherosclerosee van met name de coronair en cerebrovasculaire vaten. Recentelijk is 

aangetoondd dat de moleculaire structuur van apo(a) grote gelijkenis vertoont met 

plasminogeen.. Op grond hiervan is de hypothese gegenereerd dat de verhoogde spiegels 

vann Lp(a) zouden kunnen interfereren met het fibrinolytische systeem. In dit hoofdstuk 

wordtt uiteen gezet dat recombinant apo(a), waarvan is aangetoond dat het Lp(a) partikels 

kann vormen met LDL in het bloed van konijnen, de endogene fibrinolyse in konijnen 

remt.. Deze studie vormt het eerste in vivo bewijs voor de hypothese dat het 

atherotrombotischee effect van Lp(a) kan worden verklaard door remming van de endogene 

fibrinolyse. . 

Inn vitro studies hebben laten zien dat factor Xla een anti-fibrinolytische functie zou 

kunnenn hebben, omdat activatie van factor XI tot meer trombine vorming leidt, wat 

-213--213-
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vervolgenss een eiwit genaamd TAFI (thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor) activeert, 

hetgeenn de fibrinolyse afremt. In Hoofdstuk 7 wordt een studie beschreven, waarbij met 

behulpp van een veneus trombose model in konijnen wordt aangetoond dat remming van 

factorr XI en/of TAFI tot een twee maal verhoogde afbraak van fibrine stolsels leidt. De 

resultatenn van deze studie demonstreren dat factor XI, waarschijnlijk via TAFI, inderdaad 

eenn anti-fibrinolytische rol heeft. Vooral voor het begrip van de verhoogde 

bloedingsneigingg bij patiënten met een factor XI deficiëntie zijn deze resultaten van belang. 

Hett stollingssysteem houdt een geraffineerd evenwicht tussen stolling en antistolling in 

staat,, waarbij de circulatie van bloed door de arteriële en veneuze bloedvaten wordt 

gewaarborgd.. Echter, onder bepaalde omstandigheden kan het hemostatische systeem een 

bloedingg niet of onvoldoende tot staan brengen. In dat geval zijn bepaalde therapeutische 

interventiess vereist, waarbij verschillende exogene hemostatica zoals humane bloedplasma-

produktenn en bloedplaatjes kunnen worden toegepast. Een transfusie van bloedplaatjes 

wordtt vaak gegeven om de primaire hemostase te verbeteren, maar dit kan echter gepaard 

gaann met het ontstaan van ernstige immunologische of infectieuze complicaties. Om deze 

complicatiess te voorkomen worden op dit moment (kunstmatige) alternatieven voor 

plaatjess transfusie ontwikkeld. Hoofdstuk 8 beschrijft de eigenschappen van een mogelijk 

alternatieff  voor humane plaatjes-transfusies: albumine-microcapsules, gecoat met 

fibrinogeenn (Synthosites ®). De microcapsules zijn in staat om in trombocytopenische 

konijnenn een verlengde bloedingstijd te corrigeren en het volume van bloedverlies uit 

chirurgischee wonden te verminderen. De studie suggereert dat de Synthosites in de 

toekomstt wellicht een veelbelovend alternatief kunnen gaan vormen voor plaatjes-

transfusies. . 

InIn het kader van de centrale rol van het tissue-factor-f actor Vila-complex in de initiatie van de 

bloedstolingss cascade worden op dit moment nieuwe therapeutische strategieën ontwikkeld en 

geëvalueerd,, die gericht zijn op dit catalytische complex. Een beperking van deze nieuwe 

klassee van antistollings medicijnen is wellicht het feit dat op dit moment een geschikte 

methodee ontbreekt om het antistollings effect te couperen indien er sprake zou zijn van een 

(ernstige)) bloeding. Hoofdstuk 9 beschrijft in dit kader een dubbelblind gerandomiseerde 

cross-overr studie, waarbij de mogelijkheid wordt beschreven om met behulp van recombinant 

factorr Vil a (rFVÏÏa) trombine te genereren in gezonde vrijwilligers, die behandeld zijn met een 

specifiekee remmer van het tissue-factor-factor Vüa-complex, recombinant NAPc2 (rNAPc2). 

Inn Hoofdstuk 10 zijn bloedplasma monsters van dezelfde groep vrijwilligers die in hoofdstuk 

99 werden beschreven, gebruikt om voor het eerst in vivo aan te tonen dat er een associatie 
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bestaatt tussen activatie van de bloedstolling en ontsteking. Het toedienen van recombinant 

factorr Vüa resulteert in een verhoging van plasma concentraties van Interleukine (IL)-6 en IL-

8,, wat duidt op een kleine, maar evidente pro-inflammatoire reactie. 

Hoofdstukk 11 geeft een up-to-date overzicht van de huidige inzichten over het 

werkingsmechanismee van recombinant factor Vüa en bespreekt de veiligheid en de 

effectiviteitt van het klinisch gebruik van rFVIIa. 

Inn Hoofdstuk 12 wordt het effect beschreven van een eenmalige bolus injectie van rFVIIa in 

vergelijkingg tot placebo op het peri-operatief bloedverlies volume en het aantal benodigde 

bloedtransfusiess bij patiënten zonder bloedstollingsstoornissen die een abdommale prostat-

ectomiee ondergaan. De studie vertegenwoordigt de eerste gerandomiseerde klinische trial, 

waarbijj  de veiligheid en effectiviteit van recombinant factor Vüa werd onderzocht bij 

patiëntenn zonder bloedstollings-stoornissen. Op dit moment is rFVIIa uitsluitend geregistreerd 

voorr gebruik bij patiënten met hemofilie. 

Hoofdstukk 13 beschrijft een case-report, waarbij een levensbedreigende bloeding bij een 

patiëntt met een verworven ziekte van von Willebrand succesvol tot staan werd gebracht door 

toedieningg van rFVIIa. De case illustreert dat toepassing van rFVIIa zou moeten worden 

overwogenn in situaties, waarbij een bloeding middels conventionele methoden gestelpt kan 

worden.. Een uitbreiding van de indicaties voor het gebruik van rFVIIa is voor een aantal 

(nood)) situaties wenselijk. 




