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Bloed is van levensbelang. Via een groot en gecompliceerd systeem van vaten brengt 
het bloed zuurstof en voedingsstoffen naar alle weefsels en voert afvalproducten af. 
Onder normale omstandigheden wordt het bloed afgescheiden van de omliggende 
weefsels door een enkele laag endotheelcellen die de binnenste laag van de bloedvaten 
vormen (het endotheel). Zodra het endotheel wordt beschadigd, bijvoorbeeld door 
trauma, komt het bloed in aanraking met het weefsel dat buiten het endotheel ligt. 
Verschillende systemen komen hierdoor in werking om bloedverlies zoveel mogelijk te 
beperken. Hiertoe treedt stolling van het bloed op en worden de vaten vernauwd zodat 
de toevoer van bloed verminderd wordt. 
 
In dit proefschrift is een deel van het bloedstollings systeem bestudeerd. Door snel een 
bloedprop te vormen kan een lek in de vaatwand worden gedicht. Wanneer het bloed in 
aanraking komt met het weefsel buiten het endotheel worden bloedplaatjes geactiveerd, 
die vervolgens de eerste prop vormen om het lek te dichten. Deze bloedplaatjes-prop 
moet worden verstevigd door fibrinedraden, die het product zijn van de coagulatie-
reactie (ook wel ‘bloedstollingscascade’ genoemd). Zonder de versterking van de 
fibrinedraden is de bloedplaatjesprop te zwak om het gat dicht te houden. 
 
Na beschadiging van het endotheel wordt het bloed blootgesteld aan tissue factor, de 
cofactor voor geactiveerd factor VII, een enzym dat altijd in kleine hoeveelheden 
aanwezig is in het bloed. Dit zet de coagulatiereactie in gang en resulteert in de vorming 
van trombine en fibrinedraden. In Figuur 1 in Hoofdstuk 1 is een beknopt schema 
weergegeven van deze reacties. De coagulatiereactie is normaliter in evenwicht. Aan de 
ene kant wordt de reactie gestart (procoagulant) en aan de andere kant kan de reactie 
ook worden stopgezet (anticoagulant). Hiermee wordt voorkomen dat er teveel 
bloedstolling plaats vindt, wat anders tot verstopping van het bloedvat kan leiden 
(trombose).  
 
De hele reactie is erg gevoelig voor de activiteit van de twee procoagulante cofactoren, 
geactiveerd factor V (factor Va) en geactiveerd factor VIII (factor VIIIa). Het enzym 
geactiveerd protein C (APC) werkt als een anticoagulant en kan factor Va en factor 
VIIIa inactiveren door ze stuk te knippen (het knippen van een eiwit wordt ook wel 
proteolyse genoemd), wat de vorming van trombine en fibrinedraden sterk vermindert. 
APC heeft twee cofactoren die deze reacties versnellen, protein S en factor V (zie 
Figuur 1B in Hoofdstuk 1). Factor V heeft dus een dubbele functie: of het wordt 
geactiveerd tot factor Va en dient als procoagulante cofactor voor factor Xa, of het 
wordt niet geactiveerd en dient als anticoagulante cofactor voor APC. 
 
Het belang van factor V, factor VIII, protein S en APC wordt duidelijk in patiënten met 
verminderde concentratie, of defecten van één of meerdere van deze stollingsfactoren. 
Dit kan leiden tot ofwel overvloedige bloeding, ofwel tot overvloedige bloedstolling, 
wat de patiënt in levensbedreigende situaties kan brengen. 



Samenvatting 
 

 109 

Factor VIIIa inactivatie door APC 
Het factor VIIIa molecuul is erg instabiel. Direct na activatie verliest factor VIIIa snel 
zijn activiteit doordat een deel van dit molecuul, het A2 domein, vanzelf van de rest van 
het molecuul los komt. Naast deze snelle auto-inactivatie, wordt factor VIIIa ook 
geïnactiveerd via proteolyse door APC. Factor VIIIa wordt geknipt door APC op twee 
plaatsen, namelijk na aminozuur arginine 336 en na aminozuur arginine 562. Om de 
inactivatie van factor VIIIa door APC te onderzoeken, is een variant van factor VIII 
gemaakt waarin de automatische dissociatie van het A2 domein word voorkomen door 
een disulfide brug tussen het A2 en het A3 domein te plaatsen (M662C/D1828C factor 
VIII). Met deze factor VIII variant konden we meten hoe snel factor VIIIa geïnactiveerd 
werd door het knippen na arginine 336 en arginine 562, zonder dat de 
inactivatiesnelheid beïnvloed werd door spontane dissociatie van het A2 domein. 
 
In Hoofdstuk 2 is aangetoond dat het knippen na arginine 336 sneller verliep dan het 
knippen na arginine 562. Bovendien werd factor VIIIa niet compleet geïnactiveerd door 
de knip na arginine 336. De knip na arginine 562 daarentegen, inactiveerde factor VIIIa 
wel helemaal. Zowel protein S en factor V stimuleerden de inactivatie van factor VIIIa 
in deze experimenten en beiden stimuleerden het knippen na arginine 562 meer dan het 
knippen na arginine 336. Protein S kon dit alleen af, maar voor het effect van factor V 
was ook de aanwezigheid van protein S nodig. 
 
Factor VIIIa interactie met APC 
Om factor Va en factor VIIIa te knippen moet APC in aanraking komen met deze 
eiwitten. Op APC is een groot raakoppervlak geïdentificeerd waaraan factor Va en 
factor VIIIa binden. Figuur 1 in Hoofdstuk 6 laat de 3D structuur zien van het protease 
domein van APC, waarin dit raakoppervlak is ingekleurd. Voor factor Va en factor 
VIIIa worden een aantal verschillende aminozuren op het oppervlak van APC gebruikt, 
maar over het algemeen is het dezelfde regio op APC die zorgt voor de interactie met 
factor Va en factor VIIIa. De meeste van deze belangrijke aminozuren zijn basisch van 
aard en hebben daarmee een netto positieve lading.  
 
In Hoofdstuk 3 is het belang van de ‘autolysis loop’ van APC (aminozuren 306-314) 
voor de inactivatie van factor VIIIa onderzocht. Ook de autolysis loop heeft een groot 
aantal basische aminozuren. Eerder is al aangetoond dat een aantal van deze aminozuren 
belangrijk zijn voor de inactivatie van factor Va. In Hoofdstuk 3 is aangetoond dat de 
autolysis loop ook belangrijk was voor de inactivatie van factor VIIIa. Echter, niet elk 
aminozuur was van even groot belang voor deze twee substraten. Voor de inactivatie 
van factor VIIIa waren aminozuren arginine 306, lysine 311 en arginine 314 van groot 
belang en speelde lysine 308 een kleinere rol. Voor inactivatie van factor Va speelden 
deze aminozuren dezelfde rol, maar waren glutaminezuur 307 (kleine rol) en arginine 
312 (grote rol) ook van belang. Het werk in Hoofdstuk 3, samen met andere 
gepubliceerde studies waarin andere loops van het basische oppervlak op APC zijn 
onderzocht, toont verder aan dat het effect van de anticoagulante cofactoren van APC 
(protein S en factor V) geen invloed hebben op de functie van het basische 
raakoppervlak op APC. Waarschijnlijk werken zij door ergens anders aan APC te 
binden en zodoende de inactivatie van factor Va en factor VIIIa te versnellen. 
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Factor V als cofactor voor APC in de inactivatie van factor Va 
Aangezien protein S en factor V cofactoren zijn voor APC in de inactivatie van factor 
VIIIa, en protein S ook een cofactor is voor APC in de inactivatie van factor Va, klinkt 
het logisch dat factor V ook de inactivatie van factor Va zou kunnen stimuleren. In 
Hoofdstuk 4 is het eerste bewijs geleverd dat dit inderdaad het geval is. Hiervoor is een 
proefopstelling gebruikt waarmee de stollingstijd van humaan plasma werd gemeten. In 
deze experimenten was de stollingstijd van het plasma afhankelijk van factor Va 
activiteit, maar ongevoelig voor factor VIIIa activiteit. Door het anticoagulante APC 
aan het plasma toe te voegen werd de stollingstijd verlengd, wat duidde op inactivatie 
van factor Va. 
 
De stollingstijd van factor V-deficiënt plasma in deze proefopstelling was erg lang en  
een titratie van factor V in dit plasma liet een verkorte stollingstijd zien bij hogere 
concentraties van factor V. Maar in de aanwezigheid van APC werd de stollingstijd 
steeds langer naarmate meer factor V aanwezig was. Dit betekende dat als er meer 
factor V aanwezig was, APC beter in staat was om de stollingstijd van het plasma te 
verlengen, wat duidde op een anticoagulante werking van factor V. Dit suggereerde dat 
de anticoagulante vorm van factor V de inactivatie van het procoagulante factor Va door 
APC stimuleerde. 
 
Omdat plasma een erg complexe omgeving is, was ons doel om het anticoagulante 
effect van factor V voor de inactivatie van factor Va door APC ook aan te tonen in een 
gepurificeerd systeem. Dit werk is beschreven in Hoofdstuk 5. Door het knippen van 
factor Va door APC te visualiseren konden we meten of het knippen van factor Va door 
APC ook werkelijk sneller gebeurde in de aanwezigheid van factor V. Hiertoe werd 
factor Va gelabeld met een fluorescente stof en vervolgens onderworpen aan proteolyse 
door APC en protein S. Na electrophorese konden de gels direct worden gescand op 
fluorescentie, waardoor de fragmenten van het gelabelde factor Va zichtbaar werden. 
Kwantificering en analyse van de intensiteit van de factor Va fragmenten lieten een 
kleine stimulatie van factor Va proteolyse zien in de aanwezigheid van factor V. Dit 
effect was echter te klein om het duidelijke anticoagulante effect volledig te verklaren 
dat in de plasma stollingstijd experimenten is waargenomen. Verder onderzoek zal 
nodig zijn om uit te wijzen of in dit gepurificeerde systeem één of meerdere factoren 
afwezig waren, die wèl in het plasma systeem aanwezig waren en die de anticoagulante 
functie van factor V verder stimuleerden. 
 
Conclusie 
Defecten in het bloedstollingssysteem kunnen ernstige gevolgen hebben voor patiënten. 
Dit systeem is zeer complex en wordt gereguleerd door een groot aantal enzymen die 
onder normale omstandigheden de procoagulante en anticoagulante reacties in balans 
houden. De regulatie van factor Va en factor VIIIa door het anticoagulante enzym APC 
is belangrijk voor goede bloedstolling. Het onderzoek zoals beschreven in dit 
proefschrift verdiept onze kennis van de anticoagulante functie van APC. Deze nieuwe 
kennis kan worden gebruikt om de bestaande therapiën te verbeteren en om nieuwe 
behandelingsstrategiën binnen de haemostase te ontwikkelen. 


