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Dee wisselwerking tussen bloedstolling en ontsteking als deel van het aangeboren
afweersysteemm wordt steeds duidelijker. Met name op het gebied van de
infectieziektenn is er veel belangstelling voor deze relatie, omdat belangrijke
complicatiess van sepsis (b.v. diffuse intravasale stolling (DIS) en "multiple organ
failure")) sterk beïnvloed lijken te worden door buitensporige verstoringen in de
balansbalans tussen stollingsfactoren en hun remmers. Stolsels gevormd tijdens deze
complicatiess worden vaak vergezeld door massale ontsteking. De interactie tussen
stollingg en ontsteking is een twee-richting proces, waarvan ontstekinggeïnduceerdee stolling het best beschreven is. Stolling-geïnduceerde ontsteking
staatt pas relatief kort in de belangstelling en remming van de ontsteking tijdens
gram-negatievee sepsis zou een belangrijk doelwit kunnen zijn voor potentiële
therapieën.. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis
vann stolling-geïnduceerde ontsteking. Recentelijk is duidelijk geworden dat
stollingsfactorenn behalve een rol in hemostase ook een belangrijke rol spelen in
ontstekingsprocessen,, mogelijk via hun rol in intra-cellulaire signaaltransductie
cascades.. Helaas is het onmogelijk om de stollingsafhankelijke en -onafhankelijkee eigenschappen van individuele stollingsfactoren te onderscheiden.
Idealiter,, om stolling-geïnduceerde onsteking te bestuderen, zijn remmers nodig
diee slechts één individuele stollingsfactor remmen en belangrijker nog is het om te
wetenn welke invloed een remmer heeft op de stollings-eigenschappen én op de
inflammatoiree eigenschappen. De momenteel beschikbare remmers zijn goed
gekarakteriseerdd wat betreft hun stollingsremmende eigenschappen, maar voor de
meestee remmers is het onduidelijk of zij ook de signaaltransductie-eigenschappen
remmen.. Als een alternatieve benadering kan gebruik gemaakt worden van
transgenee en knockout muizen. Met name knockout muizen zouden mogelijk
belangrijkee informatie over de rol van individuele stollingsfactoren in
ontstekingsprocessenn kunnen geven. Het voordeel van knockout muizen boven
remmerss ligt in het feit dat deze muizen één stollingsfactor volledig missen en
daaromm zal er geen twijfel zijn over welke functies van dat eiwit geremd zijn.
Hett voornaamste doel van de studies die beschreven staan in dit proefschrift was
hett met behulp van knockout muizen nader bestuderen van de relatie tussen
stollingg en ontsteking. Om deze relatie te bestuderen is gebruik gemaakt van
modelsystemenn voor infectieziekten in de muis zoals peritonitis en
endotoxinemie.. Als een mogelijk model om de relatie tussen stolling en
ontstekingg te bestuderen zonder gebruik te maken van infectieuze middelen
hebbenn wij naar hypoxie gekeken.
Inn hoofdstuk 2 wordt een kort, zowel op literatuur als op ongepubliceerde
gegevenss van onze onderzoeksgroep gebaseerd, overzicht gegeven van de
tweeledigee eigenschappen van diffuse intravasale stolling (DIS) zowel bij
multiplee orgaanfalen als bij ernstige onderliggende ziekten die geassocieerd zijn
mett veranderingen in de bloedstolling. In dit hoofdstuk wordt ook beschreven
waaromm hypoxie (verlaagde zuurstofniveaus) een rol zou kunnen spelen bij DIS,
enn dus waarom blootstelling van muizen aan hypoxie een geschikt modelsysteem
zouu kunnen zijn om stolling-geïnduceerde ontsteking te bestuderen zonder
gebruikk te maken van infectieuze middelen.
Inn hoofstuk 3-5 hebben wij de effecten van veranderde stollingseigenschappen
bestudeerdbestudeerd tijdens peritonitis of endotoxinemie bij muizen. De rol van de intiator
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vann de stolling, tissue factor (TF), tijdens infectieziekten is bestudeerd met behulp
vann zowel knockout muizen als een remmer. In hoofdstuk 3 is de rol van
circulerendd TF tijdens endotoxinemie bestudeerd. Muizen die geen TF op hun
bloedcellenn hebben zijn "gemaakt" met behulp van beenmergtransplantaties met
TFF knockout embryonale levercellen als donor materiaal. Deze bloed-celspecifiekee TF knockout muizen reageren minder op endotoxinemie dan hun
wildtypee broertjes en zusjes, zoals bleek uit minder klinische symptomen, lagere
cytokinee niveaus en minder stollingsactivatie. Het effect van TF
haploinsufficientiee tijdens endotoxinemie hebben wij zowel in vitro als in vivo
bestudeerdd en staat beschreven in hoofdstuk 4. In vitro stimulatie van
heterozygotee TF bloedcellen leidt tot lagere IL-6 en KC waarden dan stimulatie
vann wildtype bloedcellen, hetgeen suggereert dat TF een rol speelt bij de
endotoxine-geïnduceerdee productie van IL-6 en KC. Injectie van endotoxine in
heterozygoott TF deficiënte muizen leidde echter niet tot een verschil tussen
heterozygoott TF deficiënte muizen en wildtype muizen. Nadere analyse van de
stollingsactivatiee in deze muizen toonde aan dat endotoxine toediening leidde tot
differentiëlee toename van TF niveaus in heterozygoot TF deficiënte muizen tot
hett niveau dat in de wildtype muizen werd aangetroffen. In hoofdstuk 5 hebben
wijj bekeken of TF via zijn procoagulante activiteit of via zijn signaaltransductie
eigenschappenn een rol speelt bij peritonitis. Om deze vraag te beantwoorden is
rNAPc2,, een TF remmer die wel de stolling maar niet de ontsteking remt,
gebruikt.. rNAPc2 verminderde de peritonitis-geïnduceerd stolling, maar had geen
invloedd op de ontsteking. Bovendien beïnvloedde rNAPc2 de bacteriële uitgroei
enn de overleving niet, hetgeen suggereert dat niet de stollingseigenschappen van
TFF maar de signaaltranductie eigenschappen van belang zijn tijdens peritonitis.
Inn hoofdstuk 6 is de rol van het stollingsysteem zelf tijdens ontsteking
onderzochtt door na te gaan of hemofilie of trombofilie de functie van het
afweersysteemm tijdens peritonitis beïnvloeden. Hemofiele FVIII deficiënte muizen
toondenn licht verminderde stollingsactivatie, bacteriële uitgroei en diffuse
ontsteking.. Protrombotische FVLeiden muizen toonden verhoogde stollingsactivatiee en een verzwakt afweersysteem. Overleving was echter zowel in de
FVHII als in de FVL muizen onveranderd. Deze gegevens tonen aan dat
aangeborenn verstoringen van het stollingssysteem het afweersysteem in enige
matee beïnvloeden, maar niet van belang zijn voor de overleving tijdens peritonitis.
Omm na te gaan of hypoxie een geschikt modelsysteem is om de relatie tussen
stollingg en ontsteking te bestuderen zonder gebruik te maken van infectieuze
middelenn hebben we stollingsactivatie en ontsteking in de tijd gevolgd tijdens
blootstellingg van muizen aan verlaagde zuurstofniveaus (hoofdstuk 7). Zoals
verwachtt leidde blootstelling van muizen aan 8% 0 2 tot stollingsactivatie en
veranderdee cytokine profielen. Stollingsactivatie vond echter plaats in de bloedsomloopp terwijl cytokine productie werd aangetroffen in de weefsels zelf. Zoals
beschrevenn in hoofdstuk 3-6 vindt tijdens endotoxinemie en peritonitis zowel
stollingsactivatiee als cytokine productie plaats in de bloedsomloop en in verschillendee organen. Lokaal veranderde cytokine profielen bleven tot tenminste 10
dagenn na hernieuwde blootstelling aan normale zuurstofniveaus afwijkend.
Dee resultaten beschreven in hoofdstuk 7 brachten ons aan het twijfelen over de
bio-activiteitt van de tijdens hypoxie geproduceerde cytokines. Omdat weefsel
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cytokiness een belangrijke rol in de pathogenese van Pseudomonas aeruginosa
pneumoniee spelen hebben wij onderzocht of blootstelling aan hypoxie de afweer
tijdenss P. aeruginosa infectie beïnvloedt (hoofdstuk 8). Besmetting met P.
aeruginosaaeruginosa resulteerde in lagere bacteriêle uitgroei in longweefsel van muizen die
warenn blootsgesteld aan hypoxie dan in longweefsel van normoxische muizen. Dit
betekentt dat voorafgaande blootstelling aan hypoxie de afweer tegen P.
aeruginosaaeruginosa versterkt, waarschijnlijk als gevolg van lokale productie van
bioactievee cytokines in de long.
Inn hoofdstuk 9 tenslotte, hebben we geprobeerd een belangrijke vraag met
betrekkingg tot factor VIII productie te beantwoorden. FVIII wordt met name
geproduceerdd in de lever, maar FVIII mRNA is ook aangetroffen in bloedcellen.
Wijj hebben onderzocht of bloedcellen FVIII kunnen produceren. Daartoe hebben
FVIIII deficiënte muizen beenmergtransplantaties ondergaan met hematopoietisch
stamcellenn van wildtype broertjes als donormateriaal. Getransplanteerde FVIII
deficiëntee muizen hadden lage, maar meetbare FVIII niveaus in plasma. Helaas
wass het onmogelijk om aan te geven waar dit FVIII geproduceerd werd,
aangezienn na transplantatie FVIII mRNA niet alleen in hematopoietische cellen
werdd aangetroffen, maar ook in hart en nier, mogelijk als gevolg van
stamcelplasticiteit. .
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