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Samenvatting g 

Zoalss beschreven in de Inleiding van dit proefschrift, zijn hart- en vaatziekten de 

belangrijkstee doodsoorzaak in Nederland. Om de conditie van hartpatiënten, die lijden aan 

kransslagaderverkalking,, hartklepafwijkingen, etc, te verbeteren, wordt frequent 

hartchirurgiee uitgevoerd. Een probleem dat optreedt bij deze operaties is de activatie van 

bloed,, hetgeen leidt tot een ontstekingsreaktie en bloedverlies. Oorspronkelijk werd 

gedachtt dat de hartlongmachine de voornaamste oorzaak was van deze activatie van 

bloedcellenn en eiwitcascades, zoals stollings- en complementsystemen. Sinds kort is er 

ookk een toenemende belangstelling voor de activatieprocessen die plaatsvinden in bloed 

datdat zich verzamelt in de pericardholte, dat wil zeggen bloed afkomstig uit het chirurgische 

wondgebied.. Dit pericardbloed kan een rol spelen in de systemische bloedsomloop, omdat 

hethet tijdens de operatie wordt teruggegeven aan de patiënt om zo het bloedverlies te 

beperken. . 

Hett doel van dit proefschrift is om bloedplaatjesactivatie met de daarmee gepaard 

gaandee micropartikelvorming te onderzoeken in pericardbloed, evenals de mogelijke 

stollings-- en trombusbevorderende eigenschappen van deze micropartikels. 

Glycoproteïnee (GP) Ib is één van de belangrijkste adhesie moleculen op het 

bloedplaatjesoppervlak.. Door activatie van het bloedplaatje verdwijnt dit molecuul 

gedeeltelijkk van het bloedplaatjesoppervlak door verschuiving naar het 'open canalicular 

system'.. Dit 'open canalicular system' bestaat uit kanalen van de celmembraan die diep de 

cell  instulpen. Diverse onderzoekers hebben al aangetoond dat GPIb verdwijnt van het 

bloedplaatjesoppervlakk in systemisch bloed tijdens een hartoperatie. Dit werd gezien als 

mogelijkee oorzaak van het dysfunctioneren van de bloedplaatjes, met excessief intra- en 

postoperatieff  bloedverlies tot gevolg. De situatie in pericardbloed is echter niet bekend. In 

dee studie beschreven in hoofdstuk 2 werd bloed afgenomen op verschillende tijdstippen 

tijdenss de operatie, zowel uit de systemische bloedsomloop als rechtstreeks uit de 

pericardholte.. Gevonden werd dat 10 tot 30% van het GPIb verdwijnt van het 

bloedplaatjesoppervlakk in systemisch bloed, en tot 50% in pericardbloed. Andere 

aanwijzingenn voor bloedplaatjesactivatie konden niet worden vastgesteld, zoals 

toegenomenn oppervlakte-expressie van GP53 (indicator van lysosomale secretie) of P-

selectinee (indicator van a-granula secretie), of een toegenomen binding van PAC-1 
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(merkerr van GPIIb-IIIa activatie). Deze resultaten toonden aan dat er geen algemene 

bloedplaatjesactivatiee aanwezig is in het pericardbloed, alhoewel GPIb verdween. 

Inn de studie van hoofdstuk 2 werd fiowcytometrie gebruikt om de activatiestatus 

enn de hoeveelheid geëxposeerd GPIb op bloedplaatjes te bepalen. In deze studie viel op 

datdat met name pericardbloed materiaal bevatte dat kleiner is dan bloedplaatjes. Dit waren 

microparticless afkomstig van bloedplaatjes, omdat ze aankleurden met bloedplaatjes 

antistoffen.. Uit pericardbloed werden vervolgens de micropartikels geïsoleerd en verder 

gekarakteriseerdd (hoofdstuk 3). De micropartikels waren afkomstig van bloedplaatjes, 

erytrocytenn en voor een klein deel van monocyten. Ze initieerden trombinevorming in een 

inn vitro trombine generatie test via de weefselfactor-factor VH-afhankelijke stollingsweg 

enn onafhankelijk van de factor XII-afhankelijke stollingsweg. Ook micropartikels uit 

systemischh bloed initieerden trombinevorming, maar in mindere mate dan pericard 

micropartikels. . 

Aprotininee wordt vaak gebruikt in de hartchirurgie om postoperatief bloedverlies 

tee reduceren om daardoor de noodzaak tot bloedtransfusies te beperken. Het 

werkingsmechanismee van aprotinine is nog steeds onbekend, alhoewel een beschermend 

effectt op GPIb is beschreven. Aprotinine wordt óf alleen aan de 'prime' vloeistof van de 

hartlongmachinee toegevoegd, óf aan de 'prime' vloeistof gecombineerd met een continue 

intraveneuzee toediening. In voorgaande hoofdstukken trad, met name in pericardbloed, 

eenn duidelijke verdwijning op van GPIb en een toename van het aantal micropartikels. In 

dee dubbelblind gerandomiseerde studie beschreven in hoofdstuk 4 werd het effect 

bestudeerdd van het peroperatief,, lokaal -in de pericardholte- toedienen van aprotinine. 

Aprotininee had geen effect op de bloedplaatjes respons, niet in pericardbloed en niet in 

systemischh bloed. Omdat aprotinine ook de fibrinolyse remt, kan het lokaal toedienen van 

aprotininee desondanks wel zinvol zijn. Hoofdstuk 4a is een 'Letter to the Editor', 

ingestuurdd door Landis en Taylor, naar aanleiding van onze studie zoals beschreven in 

hoofdstukk 4. Deze auteurs vroegen zich af, of er wel een effect van aprotinine mag 

wordenn verwacht als dit lokaal wordt toegediend. Zij beargumenteerden dat aprotinine 

bloedplaatjesactivatiee door trombine via de trombine-receptoren PAR-1 en PAR-4 remt, 

maarr niet de activatie door ADP, collageen of adrenaline. De auteurs stelden dat in 

pericardbloedd de ADP concentraties verhoogd zijn en dat subendotheliaal collageen is 
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geëxposeerd.. Trombine daarentegen, zou voornamelijk in systemisch bloed ontstaan door 

hett contact met de hartlongmachine. Zij stelden daarom een systemische toediening van 

aprotininee voor. In hoofdstuk 4b beantwoordden wij deze brief met drie argumenten om 

dee locale toediening van aprotinine niet op voorhand af te wijzen. Ten eerste, de bijdrage 

vann de hartlongmachine aan trombinevorming en bloedactivatie is twijfelachtig, gezien de 

veell  hogere trombine concentraties in pericardbloed. Ten tweede, het voorkomen van de 

trombine-geïnduceerdd bloedplaatjesactivatie door aprotinine, maar niet de activatie door 

ADPP of collageen, zijn in vitro waarnemingen met gewassen bloedplaatjes die niet 

eenvoudigg kunnen worden vertaald naar de in vivo situatie. In vivo zullen agonisten 

gelijktijdigg een bloedplaatje stimuleren, en in een synergistisch proces zal het bloedplaatje 

meerr worden geactiveerd dan door de afzonderlijke stimuli. Ten derde, pericardbloed 

bevatt hoge concentraties piasmine dat ook bloedplaatjes activeert en dat ook door 

aprotininee wordt geremd. 

Recentt werd gepubliceerd dat pericardbloed hoge concentraties oplosbaar, dat 

will  zeggen niet celgebonden, weefselfactor bevatte. Echter, het was niet bekend of dit 

weefselfactorr trombinevorming kon initiëren. Gezien onze eerdere bevindingen hebben 

wee ons afgevraagd of niet celgebonden weefselfactor micropartikel gebonden is, omdat 

weefselfactorr alleen stollingsactief kan zijn als het membraangebonden is. In hoofdstuk 5 

latenn we zien dat niet celgebonden weefselfactor in pericardbloed voor 45 tot 77% 

micropartikelgebondenn is. Deze micropartikels genereerden trombine in vitro via de 

weefsell  factor - factor VII afhankelijke stollingsweg, terwijl het niet-

micropartikelgebonden,, het 'echt oplosbare', weefselfactor geen trombine vormde. Er zijn 

duss twee vormen van niet celgebonden weefselfactor, de ene is micropartikelgebonden en 

maaktt trombinevorming via factor VII mogelijk. De andere vorm, het 'echt oplosbare', 

stimuleertt de trombinevorming niet. De cellulaire herkomst van micropartikels die 

weefselfactorr exposeren kon niet worden vastgesteld, omdat de omstandigheden 

waaronderr het micropartikel-geëxposeerde weefselfactor zichtbaar is, de detectie van cel-

specifiekee antigenen zoals die van bloedplaatjes en erytrocyten onmogelijk maakte. 

Micropartikelss uit systemisch bloed genereerden geen trombine via de weefselfactor -

factorr VII afhankelijke stollingsweg, behalve aan het einde van de bypass procedure. Dit 
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suggereerdee dat micropartikels die worden teruggegeven aan de patiënt geactiveerd 

blijvenn en dus procoagulant zijn in de systemische circulatie. 

Hoofdstukk 6 laat zien dat in vivo gegenereerde micropartikels van humane 

cellen,, geïsoleerd uit pericardbloed, zeer trombogeen zijn in een veneus trombose model 

inn de rat. Deze trombusvorming werd geïnitieerd via weefselfactor op micropartikels. Er 

wordtt tevens bewijs geleverd dat de mate van weefselfactor-expositie de trombogeniciteit 

inn vivo bepaald. 

Samengevatt tonen de studies in dit proefschrift uitgebreide stollingsactivatie en 

micropartikell  vorming aan in bloed dat zich verzamelt in de pericardholte tijdens 

hartoperatiess waarbij de hartlongmachine wordt gebruikt. Deze twee processen lijken met 

elkaarr geassocieerd te zijn, omdat trombine bloedplaatjes en andere cellen activeert, wat 

leidtt tot micropartikelvorming. Deze micropartikels zullen op hun beurt weer 

trombinevormingg stimuleren via weefselfactor op het micropartikeloppervlak. Het 

geactiveerdee pericardbloed zou verantwoordelijk kunnen zijn voor een aantal complicaties 

naa hartchirurgie, omdat dit bloed wordt teruggegeven. Dit zou met name gedeeltelijk de 

trombo-embolischee complicaties kunnen verklaren, zoals vroege graftocclusie, 

herseninfarctenn en (subklinische) diep veneuze trombose. Toekomstige studies moeten 

zichh richten op de vraag of geactiveerd pericardbloed leidt tot systemische 

hypercoagulabiliteit.. Verder moet onderzocht worden of 'cell-savers' micropartikels 

verwijderen. . 
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