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Hoofdstukk 1 beschrijft in het kort de drie onderdelen waarin het proefschrift uiteenvalt. 

Daarnaastt wordt in dit hoofdstuk een korte beschrijving gegeven van verschillende bloedplaatjes 

remmendee en trombose remmende middelen die gebruikt worden bij de preventie van trombose 

inn patiënten die lijden aan de gevolgen van atherosclerose zoals myocard infarct, beroerte, en 

perifeerr vaatlijden. 

Deell  I van het proefschrift omvat hoofdstukken 2, 3 en 4. De rode draad in deze 

hoofdstukkenn is een meta-analyse van de optimale preventieve behandeling van patiënten met 

perifeerr vaatlijden die ofwel een infralinguale bypass operatie ofwel een dotterbehandeling 

hebbenn ondergaan. 

Inn hoofdstuk 2 evalueren wij met behulp van een meta-analyse van gerandomiseerde 

klinischee trials of de behandeling met stollingsremmers van patiënten met vergevorderde 

atherosclerosee van de onderste ledematen die een infralinguale bypass operatie hebben 

ondergaann verbetering geeft van de doorgankelijkheid van het transplantaat, van behoud van 

ledematen,, en van overleving. Voor elke trial werd het aantal patiënten dat oorspronkelijk aan 

elkee behandelingsgroep toegewezen was vastgesteld, en de uitkomsten werden geëxtraheerd en 

bijj  elkaar opgeteld voor een 'intention-to-treat' analyse. Een intention-to-treat analyse, die drie 

studiess omvatte waarin vitamine K antagonisten VKA ) vergeleken werden met geen VKA 

suggereertt dat orale antistollingsbehandeling gunstig is voor de doorlaadbaarheid van een 

veneuzee bypass, maar niet van een artificiële bypass, en ook voor het behoud van ledematen en 

overleving.. Twee andere studies waarin VKA met aspirine (ASA), of met aspirine/dipyridamole 

(ASA/DIP)) vergeleken werd, ondersteunde een positief effect van VKA op de doorlaadbaarheid 

vann een veneuze, maar niet een artificiële bypass. Gerandomiseerde klinische onderzoekingen 

mett grotere groepen patiënten die vergelijkingen maken tussen antithrombotische therapie met 

ofwell  placebo ofwel plaatjesremmers zijn in de toekomst nodig. 

Inn de meta-analyse van hoofdstuk 3evalueren we of behandeling met plaatjesremmers in 

patiëntenn met occlusie van de perifere slagaders (PAOD) die een infralinguale bypass operatie 

ondergaann verbetering geeft van de doorgankelijkheid van het transplantaat, van behoud van 

ledematen,, en van overleving. De gegevens van alle beschikbare gerandomiseerde klinische 

onderzoekingenn waarin patiënten die behandeld werden met een bepaalde plaatjesremmer 

vergelekenn werden met hen die placebo ontvingen of een andere plaatjesremmer werden bij 

elkaarr opgeteld en geanalyseerd voor een intention-to-treat analyse. Behandeling met 

plaatjesremmerss zoals ASA, ASA/DIP, riclopidine of pentoxifylline resulteerde in een verbeterde 

doorlaadbaarheidd van zowel veneuze als artificiële bypasses vergeleken met geen behandeling. 

Eenn subgroep analyse uitgesplitst naar type bypass, dat wil zeggen veneus versus artificieel, geeft 

echterr aan dat met name patiënten die een artificiële bypass ontvingen baat hadden bij 

behandelingg met ASA of ASA/DIP. Behandeling met de plaatjesremmer ASA heeft een minder 

gunstigg effect op doorlaadbaarheid dan behandeling met VKA . Voor de verder verbetering van 

dee behandeling met plaatjesremmers bij veneuze bypasses is het wellicht de moeite waard 

aspirinee te combineren met een thienopyridine, zoals clopidrogrel. De conclusie uit 

hoofdstukkenn 2 en 3 is dus dat patiënten met een veneuze infralinguale bypass behandeld dienen 



tee worden met VKA , terwijl patiënten met een artificiële bypass wellicht meer baat hebben van 

eenn behandeling met plaatjesremmers (aspirine). 

I nn h o o f d s t u k 4werd in patiënten met P A OD die een dotter behandeling ondergaan hadden 

dee doelmatigheid onderzocht van behandeling met plaatjesremmers of met stollingsremmers. In 

eenn meta-analyse die alle het gerandomiseerde klinische onderzoek omvatte dat voldoet aan de 

huidigee methodologische eisen, werd het effect vergeleken van één plaatjesremmer met placebo, 

off  met een andere plaatjesremmer of met een stollingsremmer of met een andere behandeling. 

Vergelekenn met placebo verminderde behandeling met A S A / D I P re-occlusie met 30 %, gemeten 

naa een follow-up van 6 maanden. Analyse van de resultaten uit een viertal trials waarin hoge 

dosess ASA vergeleken werden met lage doses gaf aan dat hogere doses ASA (300 to 1000 mg) 

geenn verbering geven van de doorlaadbaarheid, ongeacht wanneer dit tijdens de follow-up 

gemetenn werd. Eén onderzoek vond dat ASA /D I P verbeterde doorlaadbaarheid geeft na een 

femeropoplitealee dotterbehandeling vergeleken met VK A behandeling. De gepresenteerde data 

suggererenn sterk dat in de onderzochte patiënten plaatjesremmers de optimale therapie 

vertegenwoordigenn vergeleken met geen therapie of met VKA . 

Hett tweede deel van het proefschrift spitst zich toe op de toepassing van twee nieuwe 

verbindingenn in />/ in>o modellen van veneuze en arteriële trombose in het konijn. H o o f d s t u k 5 

omvatt een systematisch overzicht van gepubliceerde studies met experimentele resultaten die 

verkregenn werden met diermodellen voor veneuze trombose. De overgrote meerderheid van de 

publicatiess betrof farmacologische studies. De meeste experimentele diermodellen van veneuze 

t rombosee zijn gebaseerd op dezelfde principes, maar de gebruikte diersoort, de methode van 

stolselvormingg en de analyse van het eindpunt kan sterk verschillen. Diermodellen voor veneuze 

t rombosee blijken een belangrijke rol te spelen in het onderzoek van veneuze trombose en in de 

evaluatiee van de anti-trombotische eigenschappen van nieuwe stollingsremmers. Studies waarin 

optimalee doses van behandeling onderzocht worden moeten echter met de nodige 

voorzichtigheidd gd' nterpreteerd worden omdat deze studies veelal weinig accuraat het effect in 

klinischee studies voorspellen. 

I nn h o o f d s t u k 6wordt een conjugaat van laag moleculair heparine (LM W heparine) met 

autologee erytrocyten beschreven. Deze verbinding werd m W/TV getest met rode bloedcellen van 

konijnen,, en w i<iro in een acuut trombose experiment in de vena jugularis van New Zealand 

Whitee konijnen. Bewijs voor de stollingsremmende activiteit van de verbinding wordt 

gepresenteerdd als reductie in trombus groei en in de vorming van trombine. Nucleaire 

scanningtechniekenn gecombineerd met radioactief gemerkte LM W heparine-bedekte erytrocyten 

('heparinocyten')) toonde aan dat de cellen na veneuze toediening tenminste 72 uur in de 

circulatiee blijven. De conclusie is dat autologe heparinocyten antistollende eigenschappen 

behoudenn in een konijnenmodel met een hafwaarde tijd die langer is dan die van vrij LM W 

heparine. . 

I nn h o o f d s t u k 7 wordt een cyclisch RGD-pept ide geconjugeerd aan humaan albumine 

teneindee de halfwaarde tijd te verlengen. RGD-pept iden zijn potentiële remmers van plaatjes 

activatie.. Het conjugaat verloor niet zijn plaatjesremmende activiteit, wanneer gemeten //? lifrv, en 

toondee een 30-maal verlengde halfwaarde tijd ex two in vergelijking met vrij peptide. In 
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hoofdstukk 8werd het RGD-albumine conjugaat ex vivo op plaatjesremmende activiteit getest in 

konijnenn plaatjesrijk plasma. Daarnaast werd het conjugaat geëvalueerd in een trombose model 

vann de konijnen-halsslagader met behulp van de ferri-chloride methode. Doses van 3.5 en 7.5 

mg/kgg van het conjugaat werden intraveneus gegeven voor de inductie van trombose en 

vergelekenn met aspirine en met fysiologisch zout. Ex vim plaatjes remming was twee uren na het 

acutee trombose experiment nog effectief. Trombus groei werd met 60 % geremd in de dieren die 

behandeldd werden met 7.5 mg/kg conjugaat, terwijl de lagere dosis (3.5 mg/kg) geen effect had. 

Concluderend,, RGD-albumine is nog steeds effectief als plaatjesremmer twee uren na 

toediening,, met een 20- tot 30-voudige verlenging van halfwaardetijd vergeleken met vrij peptide. 

Deell  II I van het proefschrift rapporteert over experimenten waarin de invloed bekeken werd 

vann een functionele trombomoduline deficiëntie op stolling en afweer in een transgeen 

muizenmodel.. In deze dieren kan het trombine niet goed binden aan trombomoduline (TM). TM 

iss een transmembraaneiwit van het endotheel, met name dat van de kleine bloedvaten. Na 

activatiee door het TM/thrombine complex, ontstaat geactiveerd proté" ne C dat op zijn beurt 

doorr middel van eiwitsplitsing de stollingsfactoren Va en Vill a inactiveert, hetgeen leidt tot een 

verminderingg in de vorming van trombine. Een dysfunctie in de binding van trombine aan TM, 

zoalss bereikt in het genetisch gemodificeerde muizenmodel (TMpr"/pro) leidt tot een 

protrombotischee toestand, maar zonder zichtbaar fenotype onder normale omstandigheden. 

Bijj  de mens is beschreven dat mutaties in het trombomoduline gen samengaan met een 

verhoogdd risico op hartinfarcten. Andere studies konden deze resultaten niet bevestigen, en 

vondenn geen duidelijk verband tussen mutaties en arteriële of veneuze trombo-embolische 

ziekten.. Hoofdstuk lObeschrijft de resultaten van een studie waarin onderzocht werd of een 

functionelee deficiëntie van TM invloed heeft op stolselvorming in een acuut experiment waarbij 

chemischh een arterieel stolsel opgewekt wordt in de halsslagader van TMpro/pr" muizen. Complete 

occlusie,, gemeten met een stromingsmeter en met histologische technieken, trad op in 76 % van 

dee TMpr" /pro muizen, maar in slechts 19 % van de controles. 

Gram-negatievee sepsis gaat samen met verworven deficiënties van stollingsremmende 

eiwittenn zoals proté' ne C, proté' ne S en antitrombine, en lage spiegels van deze eiwitten 

voorspellenn een slechte uitkomst van deze ziekte. Het toedienen van (geactiveerd) proté' ne C 

verbetertt de overleving van sepsis patiënten. Deze waarnemingen suggereren dat de activiteit van 

hett stollingssysteem een directe invloed heeft op de afweer. Om dit te onderzoeken voerden we 

dee experimenten uit die beschreven staan in hoofdstuk ll,waar TMpro/pro muizen en wildtype 

nestgenotenn gd' noculeerd werden met E. Coli. De eindpunten die gemeten werden waren: 

tekenenn van ziekte, bacterietellingen, cytokine profielen in plasma, histologische aanwijzingen 

voorr ontsteking, en trombose. De activering van de bloedstolling werd geëvalueerd met behulp 

vann het meten van trombine-antitrombine (TAT) complexen in plasma. De resultaten tonen 

vergelijkbaree uitslagen in mutante en wildtype nestgenoten. De conclusie uit dit experiment is dat 

inn het huidige model van Gram-negatieve peritonitis remming van de proté' ne C route door 

slechtt functionerend TM niet leidt tot een verminderde afweer. 

Inn hoofdstuk 12verstoorden we het stollingssysteem van de TMpro/pm muizen verder met 

behulpp van voorbehandeling met twee trombine remmers (hirudine en laag moleculair heparine, 
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LMWH )) kort voor de intraperitoneale toediening van E. coli. Als controles dienden TMpr"'pr,J 

muizenn die geen stollingsremmers ontvingen. Op een uitzondering na, zagen we een significante 

toenamee in bacterie uitgroei in peritoneaal vocht, bloed en lever van de muizen die met 

stollingsremmerss werden behandeld, en parallel een toename van 11-6 en TNF-Ct spiegels in 

peritoneaall  vocht en bloed. Vrouwelijke muizen die behandeld waren met LMW H vormden de 

uitzondering.. De conclusie uit dit experiment is dat trombine remming in een protrombotische 

muiss de afweer verzwakt in Gram-negative peritonitis, hetgeen verder onderstreept dat trombine 

eenn sleutelrol speelt in de interactie tussen stolling en de aangeboren afweer. 

H o o f d s t u kk 9 bevat een systematisch overzicht van gepubliceerde experimenten die 

uitgevoerdd zijn in genetisch gemodificeerde muizen die gebruikt worden in het hemostase en 

t rombosee onderzoek. Gedurende de laatste 5 jaar is er een opmerkelijke verschuiving opgetreden 

inn het experimentele t rombose en hemostase onderzoek van het evalueren van de 

stoll ingsremmendee effecten van nieuwe stollings- of plaatjcsremmers naar vraagstukken 

betreffendee de moleculaire functie van specifieke stollingsfactoren. Deze modellen geven niet 

alleenn de mogelijkheid de pathofysiologie van trombose en hemostase te bestuderen, maar 

openenn ook mogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek. Een illustratie hiervan is het 

aantonenn van de interactie tussen stolling en de vorming van bloedvaten, tussen stolling en 

ontsteking,, tussen stolling en infectie, en tussen stolling en ziekten zoals diabetes mellitus, 

bindweefsell  ziekten, en sepsis in transgene muizenmodellen. Onderzoekers moeten echter niet 

hunn ogen sluiten voor het feit dat verklaringen die gevonden worden met behulp van succesvolle 

transgenee mutaties in muizen die humane ziekte nabootsen niet direct naar de mens vertaald 

kunnenn worden. De kans dat een fenotype verkregen wordt dat mogelijk het gevolg is van 

genetischee interferentie of compensatie in plaats van zuiver het gevolg van de gewenste mutatie 

iss een belangrijk gevaar. Toch zullen we ongetwijfeld belangrijke informatie verkrijgen die ons 

kann helpen pathologische processen beter te begrijpen, of het netwerk in kaart brengen tussen 

velee eiwitten. Hoe vaker we bijvoorbeeld trombus vorming bestuderen in verschillende 

muizenstammenn onder vergelijkbare omstandigheden, hoe beter we stamgerelateerde verschillen 

inn vatbaarheid kunnen uitsluiten. Een belangrijke mogelijkheid om foute interpretaties uit te 

sluitenn is om identieke resultaten in verschillende gemuteerde stammen te onderzoeken. 

Daarnaastt kan het behulpzaam zijn internationaal overeenstemming te bereiken over de 

gewenstee genetische achtergrondstatus, zoals het aantal terugkruisingen of de nestgenoot 

omstandigheden. . 
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