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Inleiding g 
Dee kransslagaderen zijn bloedvaten die het hart van bloed voorzien. Als gevolg van 
aderverkalkingg (atherosclerose) kunnen er één of meerdere vernauwingen ontstaan 
inn deze bloedvaten en dit kan leiden tot complicaties, zoals een hartinfarct. Een 
vernauwingg bestaat uit verschillende componenten zoals onder andere 
ontstekingscellenn en vetten, en wordt aan de oppervlakte begrensd door een 
bindweefsell  laag ('fibreuze kap'). Tijdens situaties waarbij er een scheur (ruptuur) 
optreedtt in de fibreuze kap, komt het materiaal dat hieronder ligt in contact met het 
circulerendee bloed, met als gevolg dat het stollingssysteem geactiveerd wordt. Dit 
kann uiteindelijk resulteren in de vorming van een bloedstolsel (thrombus). Een 
thrombuss kan een kransslagader gedeeltelijk of geheel afsluiten waardoor de 
bloedvoorzieningg in een bepaald gedeelte van de hartspier acuut wordt belemmerd. 
Dee patiënt ondervindt hierbij klachten zoals pijn op de borst met eventueel uitstraling 
naarr de kaken, linkerarm en/of de schouderbladen. Indien beschadiging van de 
hartspierr optreedt, ontstaat een ziektebeeld dat we hartinfarct noemen. Als een 
afsluitingg dreigt maar nog niet is opgetreden duidt men deze situatie als een dreigend 
hartinfarct.. Tezamen noemen we deze ziektebeelden acute coronaire syndromen. 
Eenn component van het stollingssysteem die een belangrijke rol hierbij speelt is 
'tissuee factor'. 

Tissuee factor bevindt zich onder andere in de wand van bloedvaten en staat in normale 
omstandighedenn niet direct in contact met het bloed. Door bepaalde cellen in een 
atherosclerotischee vernauwing van een bloedvat, wordt tissue factor in hoge mate 
tott expressie gebracht en na ruptuur van de fibreuze kap komt het bloed hiermee in 
aanraking.. Vervolgens bindt tissue factor zich aan een stollingsfactor in het 
circulerendee bloed, namelijk factor Vila. Dit leidt tot de vorming van het complex 
tissuee factor/factor Vil a en zorgt voor verdere activering van de stollingscascade. 
Dezee processen kunnen in belangrijke mate bijdragen tot de ontwikkeling van een 
thrombuss in de kransslagaderen en dus tot acute hartklachten. 

Inn dit proefschrift wordt de rol van het tissue factor afhankelijke stollingssysteem 
naderr onderzocht zowel bij patiënten met aandoeningen van de kransslagaderen, als 
bijj  individuen met een ernstige infectie waarbij dit systeem ook wordt geactiveerd. 
Eenn belangrijk onderdeel hierbij vormt het onderzoek naar de veiligheid en het effect 
opp de bloedstolling van toediening van een specifiek antistollingsmedicijn, genaamd: 
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recombinantt Nematode Anticoagulant Protein c2 (rNAPc2). Dit medicijn kent zijn 
herkomstt uit het speeksel van de mijnworm Ancy lostoma caninum. Deze vormt 1 van 
dee tot dusver 15.000 bekende nematoden soorten. Nematoden, oftewel ronde wormen, 
komenn in grote aantallen voor. Van degenen die vrij leven in de grond, zijn er ooit in 
eenn vierkante meter modder uit een stukje Nederlandse kust 4.420.000 nematoden 
geteld.. In een rottende appel zijn er wel eens 90.000 aangetroffen. Mijnwormen 
parasiterenn op dieren en mensen. Zij hechten zich vast aan het slijmvlies van de dunne 
darmm en grazen dit af, waarbij bloedende wondjes ontstaan. Het bloed dat hierbij vrijkomt 
wordtt door deze mijnwormen geconsumeerd. Deze bloedconsumptie wordt bevorderd 
doorr de productie van eiwitten in het speeksel, zoals NAPc2, met stollingsremmende 
eigenschappen.. Het medicijn rNAPc2 remt het tissue factor afhankelijke stollingsysteem 
doorr het complex tissue factor/factor Vil a te remmen. 

Dee studies 
Inn hoofdstuk 2 wordt een literatuuroverzicht gegeven over de rol van tissue factor 
bijj  patiënten met atherosclerose in de kransslagaderen. Niet alleen speelt tissue factor 
eenn belangrijke rol bij de ontwikkeling van een thrombus tijdens een acuut coronair 
syndroom,, maar mogelijk ook tijdens een 'Dotter'-behandeling in de bloedvaten. 
Tijdenss een Dotterprocedure wordt een dunne catheter met een ballon, via een bloedvat 
inn de lies naar de vernauwing in de kransslagader gebracht. Door middel van het 
opblazenn van deze ballon, wordt de vernauwing opgeheven. De meest voorkomende 
complicatiess die hierbij kunnen optreden zijn de acute ontwikkeling van een thrombus 
enn een terugkerende (recidief) vernauwing die na enkele weken of maanden optreedt 
opp dezelfde plaats in het bloedvat als waar de Dotterprocedure oorspronkelijk heeft 
plaatsgevonden.. In dierexperimenteel onderzoek is aangetoond dat het toedienen 
vann specifieke remmers van tissue factor tijdens een Dotterbehandeling, zowel leidt 
tott minder thrombus vorming als tot een kleinere kans op recidiverende vernauwingen. 
Tissuee factor speelt dus waarschijnlijk een belangrijke pathogene rol bij het ontstaan 
vann aandoeningen in de kransslagaderen en bij de complicaties die optreden bij 
Dotterbehandelingen.. Remmers van tissue factor zullen in toekomstig studies bij 
patiëntenn met deze aandoeningen worden onderzocht (zie ook hoofdstukken 4 en 5). 

Naastt de anamnese (de klachten zoals die door de patiënt worden omschreven), is 
hett elektrocardiogram (ECG) een belangrijk diagnostisch hulpmiddel om te 
beoordelenn of patiënten met klachten van pijn op de borst een acuut coronair syndroom 
hebben.. Echter, in veel gevallen is het ECG normaal of non-diagnostisch (niet 
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aftvijkendd genoeg), zodat het moeilijk is vast te stellen of de klachten van de patiënt 
veroorzaaktt worden door een aandoening in de kransslagaderen. Aangezien bij 
patiëntenn met een acuut coronair syndroom de bloedstolling is geactiveerd, wordt in 
hoofdstukk 3 onderzocht of het meten van bepaalde stollingsfactoren in het bloed, 
zoalss tissue factor, tissue factor pathway inhibitor (een remmer van tissue factor die 
hett lichaam zelf produceert) en andere specifieke stollingsfactoren, een bijdrage 
kunnenn leveren aan de diagnostiek van een acuut coronair syndroom. Dit is onderzocht 
bijj  patiënten met klachten van pijn op de borst die zich presenteren met een normaal 
off  non-diagnostisch ECG. Helaas bleken geen van deze factoren van diagnostische 
waardee te zijn bij deze groep van patiënten. Ruptuur van de atherosclerotische 
vernauwingg en activering van het stollingssysteem leidt bij patiënten met een acuut 
coronairr syndroom en een normaal of non-diagnostisch ECG, dus niet tot zodanige 
concentratiess van gerelateerde stollingsfactoren in het bloed dat deze voor diagnostiek 
kunnenn worden gebruikt. 

Hoofdstukk 4 evalueert de veiligheid en het effect van 4 oplopende doseringen van 
hett nieuwe antistollingsmedicijn rNAPc2, bij patiënten die een Dotterprocedure 
ondergingenn in de kransslagaderen. Recombinant NAPc2 remt het complex tissue 
factor-factorr Vila, waardoor tevens het stollingssysteem geremd wordt. In combinatie 
mett standaardmedicatie bestaande uit aspirine, clopidogrel en heparine, resulteerde 
toedieningg van rNAPc2 niet tot een toename van bloedingscomplicaties en werd het 
stollingssysteemm significant beter onderdrukt in vergelijking met patiënten die naast 
dee standaardmedicatie geen rNAPc2 ontvingen. Dit geldt echter alleen voor de laagste 
driee rNAPc2 doseringen die getest werden (3.5, 5.0 en 7.5 ug/kg), aangezien 
toedieningg van de hoogste dosis (10.0 ug/kg) wel leidde tot een significante toename 
vann bloedingscomplicaties. Dit zijn belangrijke resultaten die als basis dienen voor 
eenn vervolgonderzoek met rNAPc2. Een onderzoek waarbij rNAPc2, in combinatie 
mett standaardmedicatie, zal worden toegediend bij patiënten die met een acuut 
coronairr syndroom in het ziekenhuis worden opgenomen. 

Eenn veelvuldig toegepaste behandeling tijdens het dotteren is de implantatie van één of 
meerderee 'stents' in de kransslagaderen. Een stent is een metalen buisje dat qua vorm 
enigszinss te vergelijken is met het veertje van een balpen. Het zorgt voor extra 
ondersteuningg ter plaatse van de vernauwing in het bloedvat, waardoor de kans op een 
reee idief vernauwing na de Dotterprocedure sterk wordt gereduceerd. Echter thrombotische 
complicatiess treden op bij 1 tot 3% van de patiënten die tijdens de procedure een stent 
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ontvangen.. Van de patiënten uit hoofdstuk 4 die tijdens de Dotterbehandeling een 
stentt ontvingen, worden in hoofdstuk 5 zowel het stollings- als het ontstekingssysteem 
meerr gedetailleerd bestudeerd. Een sterker geactiveerd stollingssysteem na de stent-
implantatiee werd waargenomen bij de patiënten die geen rNAPc2 ontvingen, of 
omgekeerd,, dit systeem werd significant onderdrukt bij de patiënten die wel met dit 
medicijnn werden behandeld. Onderdrukking van de stollingscascade door rNAPc2 
kann dus mogelijk bijdragen tot een verlaagd risico op thrombotische complicaties na 
eenn stent-implantatie. De activering van het ontstekingssysteem als gevolg van de 
Dotterproceduree werd niet onderdrukt door rNAPc2. 

Nieuwee antistollingsmedicijnen worden ontwikkeld om de resultaten van de huidige 
medicijnenn te verbeteren. Een belangrijke bijwerking van deze middelen zijn 
bloedingscomplicaties.. Hierbij is het belangrijk dat er hulpmiddelen (medicijnen) 
voorhandenn zijn om deze bloedingen te onderdrukken. Uit eerder onderzoek is 
aangetoondd dat farmacologische activering van de stollingscascade met behulp van 
hett medicijn Recombinant Factor Vila, de stollingsremmende eigenschappen van 
rNAPc22 in belangrijke mate wordt verminderd, zodat rNAPc2 in het bloed minder 
stollingsremmendd werkt. In hoofdstuk 6 wordt bij gezonde mannelijke vrijwilligers 
onderzochtt of Recombinant Factor Vil a ook invloed heeft op de stollingsremmende 
eigenschappenn van een ander nieuw antisollingsmedicijn, genaamd Fondaparinux, 
datt het stollingssysteem remt via een ander werkingsmechanisme dan rNAPc2. Uit 
hett onderzoek van hoofdstuk 6 wordt aangetoond dat de stollingsremmende 
eigenschappenn van Fondaparinux ook door Recombinant Factor Vil a volledig kunnen 
wordenn geblokkeerd. Dus in geval van ernstige of levensbedreigende 
bloedingscomlicatiess tijdens toediening van Fondaparinux, zou activering van het 
stollingsysteemm met behulp van Recombinant Factor Vil a een belangrijk hulpmiddel 
kunnenn zijn om deze bloeding te behandelen. 

Eenn ander ziektebeeld waarbij er sprake is van activering van de stollingscascade, is 
sepsis.. Bij patiënten met sepsis is sprake van een ernstige, meestal bacteriële infectie 
ergenss in het lichaam. Wanneer bacteriële producten in de bloedbaan terechtkomen, 
leidtt dit tot activering van de tissue factor afhankelijke stollingscascade. Dit kan 
resulterenn in de vorming van meerdere stolsels in de slagaderen die de bloedvoor-
zieningg van diverse organen kunnen belemmeren en waardoor deze organen in hun 
functiee worden aangetast. Als gevolg hiervan kan het ziekteproces van de septische 
patiëntt ernstig verslechteren en uitval van vitale organen kan leiden tot overlijden 
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vann de patiënt. Als remmer van het tissue factor afhankelijke stol lings systeem kan 
rNAPc2,, net als andere specifieke remmers van dit systeem, de activering van de 
stollingscascadee tijdens zo'n infectie beïnvloeden In hoofdstuk 7 worden de effecten 
vann rNAPc2 beschreven in chimpansees, nadat deze werden blootgesteld aan een milde 
vormm van sepsis, endotoxemie genoemd, waarbij een kleine hoeveelheid van een 
bacterieell  product in de bloedbaan werd gebracht. Ditzelfde is daarna tevens onderzocht 
bijj  gezonde mannelijke vrijwilligers (hoofdstuk 8). Bij beide voorkwam rNAPc2 dat 
hett stollingssysteem werd geactiveerd. rNAPc2 is dus mogelijk een therapeutische 
hulpmiddell  om het geactiveerde stollingssysteem bij patiënten met sepsis te remmen. 
Inn plaats van toediening onder de huid (subcutane toediening), zoals toegepast bij de 
patiëntenn die werden gedotterd (zie hoofdstukken 4 en 5), zijn in hoofdstuk 8 bij een 
apartee groep van mannelijke vrijwilligers ook de farmacologische eigenschappen 
vann oplopende doseringen van rNAPc2 onderzocht, nadat dit medicijn voor het eerst 
bijj  mensen direct in de bloedbaan werd toegediend (intraveneuze toediening). Onder 
farmacologischee eigenschappen worden onder andere gerekend de tijdsperiode waarin 
rNN APc2 in de bloedbaan aantoonbaar is, en het effect van rNAPc2 op de bloedstolling 
gemetenn over een bepaalde tijdsperiode. Deze eigenschappen na intraveneuze 
toedieningg bleken overeen te komen met die na subcutane toediening. Dit is 
belangrijkee informatie aangezien rNAPc2 in de studie bij patiënten met een acuut 
coronairr syndroom, intraveneus zal worden toegediend. 

Conclusies s 
Dee verschillende hoofdstukken uit dit proefschrift beschrijven onder andere de rol 
vann het tissue factor afhankelijke stollingssyteem bij patiënten met een acuut coronair 
syndroomm en bij patiënten die een dotterbehandeling ondergaan. Tissue factor speelt 
waarschijnlijkk een belangrijke rol bij het ontstaan van thrombotische complicaties 
bijj  deze patiënten.. Echter, bij patiënten met een acuut coronair syndroom en die zich 
presenterenn met een normaal of non-diagnostisch ECG, is het meten van de 
concentratiee van tissue factor en andere stollingsfactoren in het bloed van geen 
diagnostischee waarde. Remming van tissue factor met rNAPc2 is een veilige en 
effectievee methode om activering van het stollingssyteem tijdens een Dotterprocedure 
tee voorkomen. Aan de andere kant resulteert activering van het tissue afhankelijke 
stollingssysteemm met behulp van Recombinant Factor Vila, in een complete 
normalisatiee van de stolling nadat gezonde mannelijke vrijwilliger s werden 
'behandeld'' met het nieuwe antistollingsmedicijn Fondaparinux. Bij chimpansees 
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enn mannelijke vrijwilliger s die worden blootgesteld aan een müde vonn van sepsis, 
wordtt  aedvering van het stöïUngssyteem eveneens door  rNAPc2 voorkomen; 
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