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SAMENVATTING 

Een van oudsher bekende rol van bloedplaatjes is die in de bloedstolling. Plaatjes 
bevatten daarvoor een arsenaal aan stoffen, variërend van ionen tot glycoproteines van hoog 
moleculair gewicht, die meestal opgeslagen liggen in intracellulaire compartimenten 
(granules) en die uitgescheiden worden bij activatie van plaatjes. Plaatjes bevatten echter 
ook componenten die zijn betrokken bij vele andere processen dan bloedstolling, en vele 
hiervan hebben direct of indirect te maken met de afweer. Een van de produkten die worden 
uitgescheiden, zoals recentelijk aangetoond voor bloedplaatjes van konijnen en de mens, 
zijn eiwitten met antibacteriële activiteit. De aanwezigheid van deze eiwitten zou er op 
kunnen duiden dat plaatjes betrokken zouden kunnen zijn bij de afweer tegen infecties. In 
hoofdstuk 1 wordt een kort overzicht gegeven hoe plaatjes geactiveerd worden, en wat er 
tot nu toe bekend is over de rol van hieruit uitgescheiden antibacteriële eiwitten. 

Antibacteriële eiwitten zijn gevonden in vele celtypen in een groot aantal soorten 
organismen, en vormen een efficiënte eerste-lijn afweer tegen een grote variëteit aan 
microorganismen. De honderden antibacteriële eiwitten die tot nu toe gevonden zijn hebben 
gemeen dat ze klein (meestal 2-4 kDa) en basisch zijn, en dat ze een breed spectrum 
antimicrobiële activiteit hebben. Bij de mens zijn zulke eiwitten aanvankelijk gevonden in 
neutrofiele granulocyten, maar meer recentelijk ook in andere bloedcellen en cellen in 
verschillende epitheliale weefsels. De antibacteriële eiwitten uit humane bloedplaatjes 
hebben we de naam thrombocidines (TCs) gegeven. 

Het feit dat TCs aanwezig zijn in bloedplaatjes is al eerder aangetoond, maar hun 
fysiologische rol, hun aantal, structuur en specifieke activiteit zijn grotendeels onbekend. 
Het doel van dit proefschrift was om deze aspecten te bestuderen. 

Een infectieziekte waarin bloedplaatjes een cruciale rol spelen is infective 
endocarditis (IE, hartklepontsteking). Deze aandoening ontstaat bij beschadiging van het 
endocardium, waardoor een soort stolsel kan ontstaan (vegetatie) dat voornamelijk bestaat 
uit bloedplaatjes en fibrine. Een bacteriëmie die normaal gesproken onschadelijk is, kan 
resulteren in de kolonisatie van de vegetatie in het hart, waarna de bacteriën zich snel 
kunnen vermeerderen. Dit kan resulteren in het slecht functioneren van de aangedane 
hartklep, algeheel hartfalen en zelfs de dood. Bloedplaatjes zijn dus betrokken bij de 
vorming van de vegetatie en het invangen van bacteriën hierin, maar er zijn ook 
aanwijzingen dat de bactericide eiwitten die bij de plaatjesactivatie uitgescheiden worden 
juist zorgen voor verwijdering van bacteriën van de vegetatie. Om de mogelijke rol van 
TCs in dit proces nader te bestuderen hebben we konijnen gevaccineerd met een ruw 
preparaat van TCs, waarna de ontwikkeling van IE werd gevolgd in al dan niet 
gevaccineerde konijnen (hoofdstuk 2). Vaccinatie resulteerde in de vorming van 
antilichamen die gezuiverd TC herkenden, en die de bactericide activiteit uit bloedplaatjes 
van zowel konijnen als de mens in vitro neutralizeerde. Dit wijst er op dat deze eiwitten van 
konijnen en de mens nauw aan elkaar verwant zijn. In gevaccineerde en niet-gevaccineerde 
konijnen werd met een catheter de ontwikkeling van (niet bacteriële) endocarditis 
geïnduceerd, waarna de dieren werden geïnoculeerd met TC-gevoelige of TC-resistente 
viridans Streptococcen. Het bleek dat gevaccineerde konijnen vaker IE ontwikkelden dan 
niet gevaccineerde dieren na inoculatie met TC-gevoelige Streptococcen, maar dat er geen 
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verschil was tussen deze groepen wanneer TC-resistente bacteriën werden toegediend. 
Blijkbaar konden de antilichamen in gevaccineerde konijnen de activiteit ook in vivo 
neutralizeren, waardoor infectie kon voortduren. Dit geeft aan dat in het proefdiermodel 
TCs de ontwikkeling van IE zouden kunnen beperken. Een aanwijzing dat dit in de mens 
ook het geval zou kunnen zijn was de observatie dat viridans Streptococcen die geïsoleerd 
werden uit patiënten met IE minder gevoelig waren voor TCs dan Streptococcen uit 
patiënten zonder IE. Het lijkt er dus op dat verminderde gevoeligheid voor TCs voor 
viridans Streptococcen een virulentie factor is voor de ontwikkeling van IE. 

In hoofdstuk 3 is een inventarisatie gemaakt van TCs in humane bloedplaatjes. 
Het bleek dat er meer dan 10 van zulke eiwitten bestaan. De twee belangrijkste hiervan 
(TC-1 en TC-2) zijn opgezuiverd middels chromatografie en zure ureum gel electrophorese. 
De structuren van TC-1 en TC-2 zijn opgehelderd met behulp van N-terminale sequencing 
en massaspectrometrie. Het bleek dat TC-1 en TC-2 afgeleiden zijn van respectievelijk 
'neutrophil activating peptide-2' (NAP-2) en 'connective tissue activating peptide-III' 
(CTAP-III), die behoren tot de groep van CXC-chemokines. Deze groep eiwitten worden 
structureel gekenmerkt door 4 geconserveerde cysteine residuen, waarvan de eerste twee 
van elkaar gescheiden zijn door één aminozuur. Daarnaast heeft de C-terminus (meestal) 
een a-helicale structuur. Het verschil tussen de TCs en deze chemokines is dat TCs twee 
aminozuren korter zijn aan de C-terminale uiteinden. CTAP-III is een eiwit dat alleen in 
plaatjes voorkomt, en dat betrokken is bij wondgenezing. NAP-2 is een N-terminaal 
verkorte afgeleide van CTAP-III en is een activator van neutrofiele granulocyten. Hoewel 
deze 2 chemokines sterk op TCs lijken, bleken ze geen antimicrobiële activiteit te hebben. 
TCs daarentegen waren effectief tegen de bacteriën Bacillus subtilis, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, en Lactococcus lactis, en tegen de schimmel Cryptococcus 
neoformans. Voor een aantal bactericide eiwitten is aangetoond dat pore-vorming in de 
bacteriële membraan een cruciale stap is bij het doden van het micro-organisme, maar een 
dergelijk effect werd niet waargenomen na blootstelling van L. lactis aan TCs. 
Klaarblijkelijk verloopt de antimicrobiële activiteit van TCs via een ander mechanisme. 

Omdat de verschillen in structuur tussen de eiwitten met (TCs) en zonder 
bactericide activiteit (NAP-2 en CTAP-III) slechts bestaan uit een lengteverschil van twee 
aminozuren, zijn structuur-functie studies uitgevoerd om domeinen in TCs te identificeren 
die verantwoordelijk zijn voor de bactericide activiteit (hoofdstuk 4). Het in kaart brengen 
van deze domeinen is gedaan middels elkaar in sequentie overlappende synthetische 
peptiden, die identiek waren aan interne sequenties van CTAP-III. Vijftien van zulke 
peptides waren nodig om de totale sequentie van CTAP-III te bestrijken. Het bleek dat 
slechts twee van deze peptiden bactericide activiteit hadden, waarvan de één zich in het 
gebied rond het geconserveerde CXC-motief bevond (N-terminaal gebied), en de ander 
vlak voor het C-terminale uiteinde van CTAP-III. Bij nauwkeuriger analyse van deze 2 
gebieden met peptiden die slechts 1 aminozuur van elkaar verschilden bleek dat het meest 
actieve peptide rond het CXC-motief (peptide LI8) minimale bactericide concentraties 
(MBCs) had die varieerde van 1.9 uM voor C. neoformans tot 30 uM for S. aureus. De 
optimale MBC van peptiden rond het C-terminale domein was 30 uM, maar was meestal 
zelfs hoger dan 120 uM. Blijkbaar bevindt het meest actieve gebied in TCs zich in het N-
terminale deel, terwijl de C-terminale regio waarschijnlijk niet direct betrokken is bij het 
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doden van micro-organismen. De C-terminus van TCs zou wel betrokken kunnen zijn bij 
het leggen van contact met de (negatief geladen) microbiële membraan, een interactie die 
bij NAP-2 en CTAP-III verstoord zou kunnen zijn door de aanwezigheid van een zuur 
(negatief geladen) residue op het C-terminale uiteinde. In hoofdstuk 4 is ook beschreven 
dat de activiteit van peptide LI8 verder geoptimaliseerd kan worden door het vervangen 
van één van de neutrale amiozuren in het peptide door een basisch aminozuur. Peptiden met 
op deze wijze geoptimaliseerde activiteit waren zelfs actiever dan de natuurlijke TCs. 

TCs werden recombinant geproduceerd in E. coli, zoals beschreven in hoofdstuk 
5. Deze rTCs waren structureel identiek aan natuurlijke TCs, maar hadden een wat lagere 
bactericide activiteit. De activiteit van natief en recombinant TC-1 was niet afhankelijk van 
eiwitvouwing, terwijl ontvouwen TC-2 geen antibacteriële activiteit bezat. Een variant van 
TC-1 die C-terminaal 5 aminozuren was ingekort behield zijn bactericide activiteit, wat 
bevestigt dat deze activiteit niet afhangt van een specifieke structuur in het C-terminale 
uiteinde. Een andere variant van van TC-1, rH-TC, werd recombinant geproduceerd met 
een N-terminale sequentie bestaande uit 10 histidine residuen. Dit peptide had een zeer 
sterke bactericide activiteit waar waarschijnlijk de histidines verantwoordelijk voor zijn. 
Synthetische peptiden slechts bestaande uit histidines hadden namelijk ook antibacteriële 
activiteit. De hoge activiteit van rH-TC was aanleiding om dit peptide te testen op een groot 
aantal klinische isolaten (hoofdstuk 6). rH-TC doodde zowel Gram positieve als Gram 
negatieve bacteriën in concentraties tussen 0.5 en 2 uM. De pH van het medium had geen 
invloed op de activiteit tegen E. coli en Staphylococcus epidermidis. De gevoeligheid van 
deze organismen voor rH-TC was onafhankelijk van metabole activiteit, matig afhankelijk 
van de aanwezigheid van een membraan potentiaal, en was sterk gereduceerd bij incubatie 
bij lage temperatuur. Dit laatste zou er op kunnen wijzen dat vloeibaarheid van de 
membraan van invloed zou kunnen zijn op de activiteit van rH-TC. De aanwezigheid van 
negatief geladen fosfolipiden in de binnenmembraan van E. coli lijkt niet noodzakelijk te 
zijn voor killing door rH-TC, omdat een E. coli stam die deze fosfolipiden niet kan 
produceren even gevoelig was als wild type bacteriën. Verder had rH-TC, in tegenstelling 
tot natuurlijke TCs, geen aantrekkende activiteit voor neutrofiele granulocyten. 

Peptiden zoals rH-TC hebben aantrekkelijke eigenschappen voor de verdere 
ontwikkeling tot therapeutisch toepasbare (peptide) antibiotica. De interesse in zulke 
nieuwe middelen is groot, met name omdat verminderde gevoeligheid van veel pathogène 
micro-organismen voor diverse antibiotica steeds vaker voorkomt. Peptide antibiotica 
bieden een mogelijk alternatief, met name door hun breed spectrum activiteit en door het 
weinig optreden van resistentie ontwikkeling. Verschillende peptiden worden op het 
moment dan ook in trials onderzocht op hun toepasbaarheid. Vaak zijn dit natuurlijke 
peptiden, of afgeleiden hiervan met verhoogde activiteit. Het is echter ook mogelijk om 
peptide antibiotica te ontwerpen. Hiervoor is het wel nodig de structuur-functie relatie van 
antimicrobiële peptiden goed te begrijpen. Er zijn inderdaad gemeenschappelijke 
eigenschappen in de verschillende peptiden die cruciaal lijken voor hun activiteit. In 
hoofdstuk 7 wordt een literatuuroverzicht gegeven van deze eigenschappen, en wordt 
ingegaan op de vraag hoe deze kennis gebruikt zou kunnen worden voor het ontwerpen en 
synthetiseren van peptide antibiotica. Verder worden enige overwegingen naar voren 
gebracht hoe de activiteit van peptide antibiotica in de ontwikkelingsfase getest zou moeten 
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worden. Vaak worden hiervoor liposomen gebruikt, waarbij de graad van membraan 
verstoring als een maat wordt beschouwd voor de bactericide activiteit. Dit gaat echter 
voorbij aan de variabiliteit van de membranen bij verschillende micro-organismen, waarvan 
bekend is dat dit zelfs kan leiden tot resistentie van het organisme. 

In hoofdstuk 8 tenslotte wordt uiteengezet hoe bloedplaatjes beschouwd kunnen 
worden als een geïntegreerd onderdeel van het afweersysteem. Hierbij is met name van 
belang dat bloeplaatjes en leukocyten elkaar wederzijds kunnen activeren. Dit leidt tot 
uitscheiding van inflammatoire mediatoren uit beide celtypen, en van TCs uit plaatjes. Het 
is waarschijnlijk dat TCs bijdragen aan een anti-infectieuze omgeving, een effect dat nog 
versterkt zou kunnen worden door de werking van proteases, uitgescheiden door zowel 
plaatjes als leukocyten, op CTAP-III, wat zou kunnen leiden tot de lokale vorming van 
TCs. 
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