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In het bloed circuleren verschillende soorten bloedcellen (bloedplaatjes, rode 
bloedcellen en witte bloedcellen) die elk hun eigen functie hebben. De bloed
plaatjes zorgen voor de stolling, de rode bloedcellen voor het transport van zuurstof 
en de witte bloedcellen voor de afweer tegen o.a. infecties. De aanmaak van de 
verschillende bloedcellen vindt plaats in het beenmerg. Dit proces wordt de hemat-
opoiese genoemd. Aan de basis van de hematopoiese staat de zogenaamde pluri
potente hematopoietische stamcel. Deze stamcel is in staat om zichzelf te 
vermenigvuldigen, zodat gedurende het hele leven identieke stamcellen in het 
beenmerg aanwezig zullen zijn. Onder invloed van hormonen (groeifactoren) kan 
de stamcel zich delen (prohfereren) en uitrijpen (differentieren) waardoor de 
verschillende bloedcellen gevormd worden. Voor iedere bloedcel zijn specifieke 
groeifactoren die ervoor zorgen dat indien nodig de juiste bloedcel gevormd wordt. 
Voor de rode bloedcellen is erytropoietme (Epo) de belangrijkste groeifactor, voor 
de witte bloedcellen is dat granulocyte-macrophage-colony stimulating factor 
(GM-CSF) en voor de bloedplaatjes is trombopoietine het belangrijkst. 

Trombopoietine (Tpo) werd in 1994 na een jarenlange zoektocht eindelijk ge
kloneerd. Er bestond al heel lang het vermoeden dat er een groeifactor zou zijn die 
in staat was om het hele proces van de vorming van bloedplaatjes te reguleren. 
Onder invloed van Tpo differentieert een stamcel tot een megakaryocytaire voor
lopercel, die uiteindelijk uitnjpt tot een megakaryocyt, de voorlopercel van een 
bloedplaatje. Tijdens de uitrijping (maturatie) ondergaat een megakaryocyt endo-
mitose, een proces waarbij wel kerndelmg plaatsvindt maar geen celdeling. Tege
lijkertijd wordt daarbij het cytoplasmatische volume van de megakaryocyt ver
groot. Hierdoor ontstaat een zeer grote cel met meerdere kernen, dit wordt ploidy 
genoemd. In het laatste stadium van de maturatie vormt een megakaryocyte lange 
cytoplasmatische fragmenten, proplatelets genoemd, waaruit de bloedplaatjes afge
splitst worden. Een megakaryocyt maakt zes tot acht proplatelets en elke 
proplatelet maakt ongeveer 1000 bloedplaatjes. Een megakaryocyt kan dus 6000 
tot 8000 bloedplaatjes produceren. Het aantal bloedplaatjes dat een megakaryocyt 
kan afsplitsen is afhankelijk van de grootte van de megakaryocyt, wat weer afhangt 
van de mate van ploidy. Hoe meer kernen, hoe groter de megakaryocyt en hoe 
meer bloedplaatjes er gevormd kunnen worden. 

Onder normale condities is het aantal bloedplaatjes in het bloed op een constant 
niveau. In gezonde individuen varieert het aantal van 150 tot 450 x 10 /L. Een 
gezonde volwassene heeft een bloedvolume van 5 liter en heeft dus ongeveer 15 x 
10" bloedplaatjes. De levensduur van een bloedplaatje is gemiddeld tien dagen, 
dus per dag moeten er 15 x 1010 bloedplaatjes gevormd worden, dat is 1 x 108 per 
minuut. Dat betekent dat er per minuut 1.7 x 104 megakaryocyten bloedplaatjes 
moeten afsplitsen. 
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Bij de behandeling van verschillende vormen van kanker wordt tegenwoordig 
veelvuldig gebruik gemaakt van hoge dosis chemotherapie. De achterliggende 
gedachte is dat door de hoge dosis de kanker beter bestreden wordt en er een 
grotere kans is op herstel. Een bijwerking van de hoge dosis chemotherapy is de 
toxiciteit voor de delende cellen in het beenmerg waardoor de hematopoiese ver
stoord wordt. Dit heeft als gevolg dat er een tekort ontstaat van de verschillende 
bloedcellen. Een tekort aan witte bloedcellen, neutropenic, kan leiden tot ernstige 
infecties en een tekort aan bloedplaatjes, trombocytopenie, verhoogd het risico op 
levensbedreigende (inwendige) bloedingen. Om de periode van neutropenic en 
trombocytopenie te bekorten krijgen de patiënten een stamcel transplantatie. Hier
voor kunnen stamcellen afkomstig van verschillende bronnen gebruikt worden; uit 
het beenmerg of uit perifeer bloed. Voor een stamcel transplantatie met beenmerg 
stamcellen wordt voorafgaande aan de hoge dosis chemotherapie, beenmerg bij de 
patient of een gezonde donor afgenomen en ingevroren. Vroeger werden de meeste 
stamcel transplantaties gedaan met beenmerg stamcellen, maar tegenwoordig wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van stamcellen uit het perifere bloed. Perifeer bloed 
stamcellen zijn makkelijker en veiliger te oogsten en geven een sneller herstel van 
granulocyten en bloedplaatjes. Normaal gesproken circuleert slechts een gering 
aantal stamcellen in het perifere bloed. Dit aantal kan vergroot worden door behan
deling met groeifactoren in combinatie met een lichte dosis chemotherapie. Hier
door gaan de stamcellen vanuit het beenmerg naar het perifere bloed. Perifere 
bloed stamcellen worden met behulp van leukocytapheresis geoogst voor het begin 
van de hoge dosis chemotherapie. 

Ondanks een stamcel transplantatie is met name de periode van trombocyto
penie nog aanzienlijk. Om ernstige bloedingen te voorkomen worden patiënten 
behandeld met bloedplaatjestransfusies totdat de bloedplaatjesgetallen weer 
normaal zijn. Aan het geven van bloedplaatjestransfusies zijn echter een aantal 
nadelen verbonden. Door het geven van vele bloedplaatjestransfusies kunnen de 
patiënten antistoffen maken tegen voor hun onbekende eiwitten op de bloed
plaatjes. Hierdoor kunnen de getransfundeerde bloedplaatjes direct worden afge
broken, waardoor ze geen effect meer hebben. Een ander nadeel is dat ze vrij vaak 
herhaald moeten worden omdat de levensduur van een getransfundeerd bloed-
plaatje niet zo lang is. Daarbij heeft elke transfusie een risico op overdracht van 
infectieuze ziekten. Om de periode van chemotherapie-geinduceerde trombocyto
penie te bekorten, om dus een vermindering te geven van het aantal benodigde 
bloedplaatjestransfusies, zijn nieuwe therapieën nodig. Een voorgaande studie had 
laten zien dat als een perifere bloed stamceltransplantaat meer dan 3.4 x lOVkg 
lichaamsgewicht megakaryocytaire voorlopercellen bevatte, dat dit correleerde met 
een snel bloedplaatjes herstel. Deze observatie leidde tot de gedachte dat als het 
aantal megakaryocytaire voorlopercellen en megakaryocyten in het stamceltrans-
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plantaat vergroot kon worden, dit de trombocytopeme sterk zou kunnen bekorten 
en mogelijk zelfs zou kunnen voorkomen. 

Bij een normale stamceltransplantatie moet de getransplanteerde stamcel nog 
het hele differentiatie proces van stamcel tot megakaryocyt doorlopen voordat er 
nieuwe bloedplaatjes gevormd kunnen worden. Dit proces duurt in een gezond 
persoon gemiddeld 10 dagen. Met Tpo werd het mogelijk om grote hoeveelheden 
megakaryocyten te kweken uit stamcellen. Bij remfusie van deze ex vivo (buiten 
het lichaam) gekweekte megakaryocyten kan de megakaryocyt direct beginnen met 
het maken van bloedplaatjes en hoeft niet de hele ontwikkeling van stamcel tot 
megakaryocyt te doorlopen. Hierdoor worden hopelijk de bloedplaatjes getallen 
niet zo laag en wordt de periode van chemotherapie geinduceerde trombocytopeme 
bekort waardoor minder bloedplaatjes transfusies nodig zijn. Een ander voordeel is 
dat bij een gebruik van stamcellen van de patient zelf (autoloog) het risico van 
alloantistof formatie en van de overdracht van infectieuze ziekten omzeild wordt. 

Dit proefschrift bestaat uit twee delen. In het eerste deel van het proefschrift 
wordt de ontwikkeling en de optimalisatie van een kweekmethode voor megaka
ryocyten beschreven (Hoofdstuk 3, 4 en 5). In het tweede deel is dit opgezette 
kweeksysteem gebruikt om te onderzoeken wat de achterliggende oorzaak is van 
trombocytopeme bij verschillende patiënten groepen (Hoofdstuk 6, 7 en 8). Hoofd
stuk 2 is een algemene introductie over de vorming van bloedplaatjes, over Tpo en 
zijn receptor, Mpl. en over ex vivo expansie van megakaryocyten. 

Voor de ontwikkeling van een kweeksysteem voor megakaryocyten is het van 
belang om de meest optimale kweekcondities te defimeeren. In hoofdstuk 3 is 
gekeken welke combinatie van groeifactoren de meeste megakaryocyten en mega-
karyocytaire voorlopercellen gaf. Andere studies hebben aangetoond dat het aantal 
megakaryocytaire voorlopercellen in een stamceltransplantaat positief gecorreleerd 
is aan het bloedplaatjes herstel. Daarom hebben we niet alleen gekeken naar welke 
groeifactor combinatie de meeste megakaryocyten gaf, maar ook welke de meeste 
megakaryocytaire voorlopercellen opleverde. In hoofdstuk 3 is voor de expansie 
van megakaryocyten gebruik gemaakt van stamcellen gezuiverd uit perifeer bloed. 
Deze stamcellen werden vervolgens gdurende acht dagen gekweekt in aanwezig
heid van verschillende combinaties van groeifactoren. Behalve Tpo kunnen ook 
andere groeifactoren een ondersteunende rol in de vorming van megakaryocyten 
spelen, zoals interleukine-1 (IL-1), IL-3, IL-6, IL-11 en stamcel factor (SCF). Na 
acht dagen werden de cellen geoogst en geteld, om de prohferatiefactor te bepalen 
(de absolute toename in celaantal). Het aantal megakaryocyten werd aangetoond 
met behulp van flowcytometrie analyse. Hiervoor werden de cellen gekleurd met 
anti-CD41 antistoffen. CD41 is glycoproteme IlblIIa dat specifiek op de megaka
ryocytaire cellen en bloedplaatjes tot expressie wordt gebracht. Stamcellen brengen 
het CD34 molecuul tot expressie, de expressie van dit molecuul verhezen ze tijdens 
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de uitrijping in de verschillende bloedcellen. Cellen die nog zowel CD34 als CD41 
tot expressie brengen zijn de megakaryocytaire voorlopercellen (CD34+CD41+), 
cellen die CD34"CD41+ zijn, zijn de mature megakaryocytes In hoofdstuk 3 staat 
beschreven dat een combinatie van Tpo + IL-1 de meeste megakaryocyten en 
megakaryocytaire voorlopercellen oplevert. Toevoeging van andere groeifactoren 
zoals IL-6, IL-11 en SCF gaf met meer megakaryocyten. Als CD34+ stamcellen 
gekweekt werden met Tpo + IL-3 dan werden evenveel CD34"CD41 + cellen 
gekweekt als met Tpo + IL-1 maar het aantal CD34+CD41+ cellen was veel lager. 
Aanwezigheid van IL-3 leek dus een negatief effect op het aantal megakaryocytaire 
voorlopercellen te hebben. Deze studie liet zien dat met ongeveer een tiende deel 
van een normale perifere bloed stamceltransplantaat, in een ex vivo expansie 
systeem met Tpo en IL-1 voldoende megakaryocyten en megakaryocytaire voor
lopercellen gekweekt kunnen worden om te gebruiken voor transfusie doeleinden. 

In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar het verschil in megakaryocyten uitgroei 
tussen stamcellen van verschillende bronnen. Hiervoor werden stamcellen 
gezuiverd uit beenmerg (BM), perifeer bloed (PB) en navelstrengbloed (cord 
blood; CB) gekweekt gedurende acht dagen in aanwezigheid van Tpo, Tpo + IL-1 
en Tpo + IL-3. Tussen BM en PB werden geen grote verschillen gevonden. Net als 
in hoofdstuk 3 had de aanwezigheid van IL-1 een positief effect en IL-3 een 
negatief effect op de aantallen CD34+CD41+ cellen, zowel in BM als PB kweken. 
In CB kweken werd dit effect niet gevonden en was het aantal CD34+CD41+ cellen 
juist het hoogst in in kweken met Tpo + IL-3. Met CB stamcellen werden de 
hoogste aantallen megakaryocytaire cellen gekweekt, maar deze cellen hadden een 
lagere ploidy en minder CD41 expressie. Dit zijn beiden maten voor de maturatie 
van een stamcel en impliceert dat megakaryocyten uit CB stamcellen minder 
uitrijpen dan megakaryocyten gekweekt uit PB en BM stamcellen. 

Voor een optimale megakaryocyten expansie is naast de groeifactoren ook het 
medium van belang. Hiervoor hebben we in hoofdstuk 5 het medium dat gebruikt 
werd in de studies beschreven in hoofdstuk 3 en 4 (MK-medium met 10% humaan 
AB plasma) vergeleken met een tweetal commercieel verkrijgbare serum-vrije 
media. Verder hebben we gekeken of het percentage AB plasma in MK-medium 
naar beneden kon en of het vervangen kon worden door humaan serum albumine. 
Voor een klinisch toepasbaar protocol is het belangrijk dat zo min mogelijk 
humane en/of dierlijke producten gebruikt worden om de transmissie van 
infectieuze ziekten zo beperkt mogelijk te houden. Verlaging van het percentage 
AB plasma tot 2.5% in MK-medium resulteerde in hogere aantallen gekweekte 
megakaryocyten. Dit impliceert dat er remmende factoren in humaan plasma zitten. 
Toevoeging van minder AB plasma of geen AB plasma gaf minder megakaryo
cyten uitgroei. Bepaalde factoren in plasma zijn dus noodzakelijk voor megakaryo
cyten vorming. De twee commercieel verkrijgbare media, CellGro en StemSpan, 
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gaven grote verschillen in uitgroei. In CellGro medium werden minder megakaryo-
cyten gekweekt terwijl in StemSpan medium meer megakaryocyten werden 
gevormd. 

De studies beschreven in hoofdstuk 3, 4 en 5 laten zien welke kweekcondities 
optimaal zijn om in vitro grote hoeveelheden megakaryocytarre cellen te kweken 
die gebruikt kunnen worden voor transfusie. Een klinische trial gaat binnenkort van 
start om vast te stellen of de geëxpandeerde megakaryocyten veilig kunnen worden 
teruggegeven en of de periode van trombocytopenie na chemotherapie verkort 
wordt. 

Het tweede deel van het proefschrift gaat over de achterliggende mechanismen 
van congenitale (aangeboren) trombocytopenie. Algemeen kan men stellen dat 
trombocytopenie veroorzaakt kan worden door een bloedplaatjes productie defect 
of een versnelde bloedplaatjes afbraak. De onderliggende oorzaken zijn divers: Het 
kan immuungemedieerd zijn, geïnduceerd door medicijnen (zoals bij chemo
therapie), een gevolg van infecties of groot bloedverlies, onderdeel van een 
compleet beenmerg falen of een syndroom. 

Door het meten van plasma Tpo en glycocalicine (GC) spiegels kan onderscheid 
gemaakt worden tussen een bloedplaatjes productie defect en een versnelde afbraak 
van bloedplaatjes. Tpo plasma levels worden gereguleerd via een feedback 
mechanisme. Tpo wordt met een constante snelheid geproduceerd in de lever en in 
de nier. In de circulatie wordt Tpo door bloedplaatjes gebonden en het nog vrij 
circulerende Tpo kan in het beenmerg de megakaryocytopoiese induceren. Een 
afname van het aantal bloedplaatjes in het bloed resulteert in een verhoging van de 
Tpo plasma spiegels, waardoor de megakaryocyten vorming in het beenmerg 
gestimuleerd wordt. De vervolgens geproduceerde bloedplaatjes zullen op hun 
beurt weer Tpo binden waardoor Tpo spiegels zullen dalen. GC is het oplosbare 
deel van glycoproteme Ib, dat tot expressie wordt gebracht door megakaryocyten 
en bloedplaatjes. GC plasma spiegels zijn een maat voor bloedplaatjes turnover. Bij 
een bloedplaatjes productie defect zijn er geen bloedplaatjes in de circulatie 
waardoor Tpo met weggevangen kan worden en als gevolg daarvan zullen Tpo 
spiegels verhoogd zijn. GC spiegels zijn bij deze patiënten verlaagd. Bij patiënten 
met een normale bloedplaatjes aanmaak maar met een versnelde bloedplaatjes 
afbraak worden normale Tpo en normale tot verhoogde GC spiegels gevonden. 

Bij kinderen met een aangeboren trombocytopenie is het soms moeilijk om de 
juiste oorzaak van de trombocytopenie vast te stellen. Voor de behandeling van 
deze kinderen is het van belang om te weten waardoor de trombocytopenie veroor
zaakt wordt. In hoofdstuk 7 is gekeken of het meten van plasma Tpo en GC 
spiegels en het analyseren van de megakaryocytopoiesis kan bijdragen aan het 
stellen van de diagnose bij kinderen met congenitale trombocytopenie. Drie groep
en kinderen zijn vergeleken, een groep had congenitale amegakaryocytaire trombo-
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cytopenie (CAMT), de tweede groep had trombocytopenie van onbekende oorzaak 
en de derde groep had Wiskott Aldrich Syndroom (WAS). 

CAMT is een niet veel voorkomende oorzaak van trombocytopenie bij kinderen 
en wordt gekarakteriseerd door een geïsoleerde trombocytopenie en een bijna 
volledige afwezigheid van megakaryocyten in het beenmerg. CAMT ontwikkelt 
zich vaak tot een compleet beenmerg falen en een allogène beenmerg transplantatie 
is momenteel de enige werkzame behandeling. In de literatuur zijn nog maar 
enkele CAMT patiënten beschreven. Deze studies laten zien dat hematopoietische 
stamcellen uit het beenmerg van CAMT patiënten niet in staat zijn om, in een 
megakaryocyten kolonie assay, megakaryocyten kolonies te vormen. Dit duidt erop 
dat een intrinsiek defect in de stamcel de oorzaak is van CAMT. Het achter
liggende mechanisme is echter nog steeds niet duidelijk. Alle patiënten met CAMT 
hadden sterk verlaagde bloedplaatjes getallen en in beenmerg biopsies waren geen 
megakaryocyten aanwezig. Bij alle patiënten werden sterk verhoogde Tpo spiegels 
gevonden, wat duidt op een bloedplaatjes productie defect. Bij twee patiënten was 
de plasma GC spiegel sterk verlaagd, dit wijst op een verminderde bloedplaatjes 
massa veroorzaakt door een bloedplaatje productie defect. Bij twee patiënten kon 
wel GC gemeten worden in het plasma, maar deze patiënten waren bloedplaatjes 
transfusie afhankelijk en waarschijnlijk komt het gemeten GC van de getrans-
fundeerde bloedplaatjes. In het in vitro kweeksysteem voor megakaryocyten werd 
geen uitgroei van megakaryocyten gevonden. De bevinding dat CD34+ cellen van 
drie CAMT patiënten geen megakaryocyten uitgroei gaven in de aanwezigheid van 
Tpo, zou kunnen betekenen dat de Tpo-receptor, Mpl, niet goed functioneert. Om 
dit te onderzoeken is de sequentie van alle 12 coderende exonen, de aansluitende 
sphce-sites en de promoter van het gen dat codeert voor de Tpo receptor, c-mpl, 
bepaald van alle vijf patiënten. In hoofdstuk 6 en 7 staat beschreven dat bij vijf van 
de zes patiënten mutaties in het coderende gedeelte van Mpl of in de aansluitende 
splice sites zijn gevonden. Analyse van de overerving toonde aan dat bij vier 
patiënten beide allelen van c-mpl een mutatie hadden, bij een patient was een 
mutatie afkomstig van de moeder en de andere was nieuw ontstaan. Van de acht 
verschillende mutaties waren er vier die direct verlies van de functie van Mpl 
veroorzaakten. De overige vier mutaties gaven een aminozuurverandering en in 
hoofdstuk 8 is geprobeerd om uit te zoeken of deze mutaties ook aanleiding geven 
tot verlies van Mpl functie of expressie. Hiervoor is het extracellulaire domein van 
Mpl tot expressie gebracht in baby hamster kidney cellen. Het extracellulaire 
domein van Mpl wordt gecodeerd door exon 1 tot en met 9. Hiermee kon de conse
quentie van drie van de vier mutaties onderzocht worden. Een mutatie lag in exon 3 
(R102P), een in exon 4 (P136H) en een in exon 5 (R277C). Mpl met de R102P of 
de R277C mutatie was Endo-H gevoelig, wat betekent dat de processing door het 
Golgi met goed verloopt. Hierdoor wordt Mpl met R102P of R277C mutatie 
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waarschijnlijk niet tot expressie gebracht. Mpl met P136H mutatie was niet Endo-
H gevoelig, maar migreerde langzamer op een SDS-gel dan wildtype Mpl, dit 
suggereert dat Mpl met P136H mutatie anders gevouwen wordt. Dit leidt mogelijk 
tot verlies van Tpo binding omdat de P136H mutatie in het gebied ligt dat 
betrokken is bij Tpo binding. Expressie van het gehele Mpl zal moeten uitwijzen of 
Mpl met R102P en de R277C mutatie inderdaad met tot expressie worden gebracht 
en of MPI met P136H mutatie Tpo niet meer kan binden. 

Voor de diagnose van CAMT is het meten van de plasma Tpo spiegel 
waardevol omdat de sterk verhoogde Tpo spiegels direct op een bloedplaatjes 
productie defect wijzen. Analyse van de megakaryocytopoiese in een in vitro 
kweeksysteem kan het gebrek aan megakaryocyten vorming bevestigen en daarmee 
van belang zijn voor het stellen van de diagnose van CAMT. 

De tweede groep patiënten met onbegrepen trombocytopenie hadden normale 
Tpo plasma spiegels en verlaagde GC spiegels. In het beenmerg van deze patiënten 
werden verhoogde aantallen megakaryocyten gevonden, die klein en immatuur 
waren. In het in vitro kweeksysteem voor megakaryocyten was de uitgroei van 
megakaryocyten normaal. De verlaagde GC spiegels impliceren dat er geen bloed
plaatjes gevormd worden. Het immature fenotype van de megakaryocyten in het 
beenmerg duidt erop dat de maturatie van de megakaryocyten geremd wordt en is 
een andere indicatie dat er geen bloedplaatjes gevormd worden. Deze bevindingen 
leiden bij deze patiënten tot de diagnose van dysmegakaryocytopoiesis. Het meten 
van Tpo en GC plasma spiegels in deze groep is zeker zinvol omdat het ze onder
scheidt van de kinderen met een immuun gemedieerde trombocytopenie (ITP) 
waarbij de bloedplaatjes door antistoffen versneld worden afgebroken. Patienten 
met ITP hebben normale Tpo en GC plasma spiegels. 

De derde groep patiënten was gediagnosticeerd met WAS. WAS is geassocieerd 
met een immuundeficientie en een trombocytopenie. Patienten met WAS hebben 
normale Tpo en GC plasma spiegels en normale megakaryocyten vorming zowel in 
vivo als in vitro. Al deze parameters wijzen erop dat bloedplaatjes wel gemaakt 
worden maar versneld worden afgebroken. Dit komt overeen met de huidige 
hypothese dat trombocytopenie m WAS veroorzaakt wordt door versnelde afbraak 
van trombocyten. 

De studies beschreven in het hoofdstuk 6 en 7 laten zien dat het meten van Tpo 
en GC plasma spiegels gebruikt kan worden voor het onderscheiden van 
verschillende oorzaken van congenitale trombocytopenie. Analyse van megakaryo-
cytopoiesis in vitro kan bijdragen aan de diagnose van de oorzaak van congenitale 
trombocytopenie en daarmee van nut zijn in het bepalen van de behandeling. 
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