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BLOEDCELAANMAAK (HEMATOPOIESE) 

 

 

Bloed bevat, naast plasma, drie soorten cellen: rode bloedcellen (erytrocyten), die ver-
antwoordelijk zijn voor het zuurstoftransport van de longen naar de weefsels, witte 
bloedcellen (leukocyten, waaronder granulocyten, macrofagen, lymfocyten), welke 
essentieel zijn voor het afweersysteem, en bloedplaatjes (trombocyten), die noodzake-
lijk zijn voor een adequate bloedstolling. Een tekort aan rode bloedcellen, witte bloed-
cellen en bloedplaatjes noemt men respectievelijk anemie, leukocytopenie, en trombo-
cytopenie. Bloedcellen worden aangemaakt in het beenmerg. Beenmerg bevindt zich in 
de sponsachtige holtes in de beenderen. Hierin liggen de bloedvormende (hematopoïe-
tische) beenmergcellen te midden van het stroma (micromilieu), een fijnmazig netwerk 
van steunweefsel, bloedvaatjes, vetcellen en macrofagen (witte bloedcellen die celres-
ten en lichaamsvreemd materiaal opruimen). Vanuit het borstbeen en het bekken kan 
op een eenvoudige wijze beenmerg worden opgezogen (aspiratie) of ingebed in een 
botpijpje (biopsie) worden verkregen. Alle bloedcellen komen voort uit één gemeen-
schappelijke moedercel, de pluripotente stamcel. Deze stamcellen hebben tevens het 
vermogen zichzelf te vernieuwen, zodat hun getal in stand blijft. Door vermeerdering 
(proliferatie), ontwikkeling in een bepaalde richting (differentiatie), en uitrijping onder 
invloed van bepaalde groeifactoren of cytokines, worden gecommitteerde voorlopercel-
len gevormd, die vervolgens uitrijpen tot volwaardige bloedcellen die aan het bloed 
worden afgegeven. De stromacellen zijn voor de bloedcelaanmaak onontbeerlijk. Zij 
produceren veel van de cytokines en staan in direct fysiek contact met de hematopoïeti-
sche voorlopercellen. Door deze signalen vanuit het micromilieu kunnen de stamcellen 
overleven en de bloedvormende cellen zich ontwikkelen tot volwaardige bloedcellen. 
De voorlopercellen van erytrocyten, leukocyten en trombocyten, zijn respectievelijk 
erytroblasten, myelocyten en megakaryocyten. In de gezonde situatie houden aanmaak 
en afbraak van bloedcellen elkaar in evenwicht, zodat de concentratie van cellen in het 
bloed stabiel blijft. Een afwijkend aantal bloedcellen kan ontstaan door een verstoring 
van dit evenwicht. Zo kan een tekort aan bloedcellen ontstaan door een versnelde af-
braak of een verminderde aanmaak. 
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AANMAAK VAN BLOEDPLAATJES EN TROMBOCYTOPENIE 

 
 
In dit proefschrift staat trombocytopenie centraal. Ernstige trombocytopenie kan leiden 
tot potentieel ernstige bloedingen, soms al bij een gering trauma of zelfs spontaan. 
Trombocyten zijn de kleinste cellulaire elementen van het bloed en zijn kernloos. Ze 
komen voort uit megakaryocyten, zeer grote beenmergcellen, waarvan met behulp van 
de elektronenmicroscoop een 3 tal rijpingsstadia in het beenmerg te herkennen zijn. 
Megakaryocyten bedragen slechts 0.1%-0.5% van alle beenmergcellen. Het proces van 
differentiatie en uitrijping van de cellen van de megakaryocytaire reeks is voor het 
lichaam uniek. Door endoreduplicatie (ook wel endomitose) vindt er een vermeerde-
ring van het kernmateriaal, DNA, plaats zonder dat dit tot een kern- of celdeling leidt. 
Er ontstaat zo een polyploïde kern die 4, 8, 16 of 32 N DNA bevat. Hierin is N de ploï-
diewaarde; een normale cel is diploïd, dus 2N. Door het endoreduplicatieproces neemt 
de hoeveelheid cytoplasma enorm toe. In het stadium van trombocytenproductie veran-
dert het cytoplasma van de megakaryocyten in lange slierten, protrombocyten, waaruit 
trombocyten door afsnoering worden gevormd. Zo is elke uitgerijpte megakaryocyt in 
staat 1000-3000 trombocyten te produceren. Nadien blijft er een naakte megakaryocy-
tenkern over, die afsterft door apoptose, een vorm van celdood (zie onder). De apopto-
tische megakaryocyt wordt opgeruimd door macrofagen. Daarnaast worden in het pro-
ces van trombocytenvorming onderdelen van de apoptotische machinerie gebruikt. In 

het overzichtsartikel in hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt hier nader op in gegaan.  

Trombocyten leven gemiddeld 10 dagen. Oude trombocyten gaan te gronde in de 
lever, het beenmerg, maar hoofdzakelijk in de milt. De milt is ook een “opslagplaats” 
voor bloedplaatjes. Circulerende bloedplaatjes hechten daar vast aan de binnenzijde 
van de bloedvaten. Normaliter bevindt zich ongeveer een derde van alle trombocyten in 
de milt. De bloedplaatjes uit deze miltpool zijn vrij uitwisselbaar met die uit de circule-
rende pool. Indien de milt door ziekteprocessen vergroot is, kan de miltpool sterk toe-
nemen, waardoor de trombocytenconcentratie in het bloed afneemt. Een miltverwijde-
ring (splenectomie) leidt juist tot een stijging van het trombocytengehalte in het bloed. 
De kennis over trombocytenafbraak en -productie, en de plaatsen in het lichaam waar 
trombocyten worden afgebroken, is voornamelijk verkregen door onderzoek met radio-
actief gemerkte trombocyten (trombocytenkinetiek onderzoek). In de studies beschre-

ven in hoofdstukken 3, 5 en 7, is gebruikt gemaakt van deze techniek. Daarnaast zijn 

er een aantal andere methoden beschikbaar om meer over aanmaak en afbraak van 

trombocyten te weten te komen. In hoofdstukken 3, 5 en 6 is gebruik gemaakt van 
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testen, waarmee trombopoïetine (TPO) en glycocalicine (GC) in het bloed worden 
bepaald. TPO is de belangrijkste groeifactor die de aanmaak van trombocyten stimu-
leert en reguleert. De concentratie van TPO in het bloed wordt gereguleerd door het 
aantal TPO-receptor dragende cellen, welke vooral megakaryocyten en bloedplaatjes 
zijn. Indien bij een trombocytopenie de TPO spiegel verhoogd is, duidt dit op een ver-
minderd aantal megakaryocyten en dus op een verminderde trombocytenaanmaak Een 
normale of verlaagde TPO spiegel in het geval van trombocytopenie wijst op een toe-
name van het aantal megakaryocyten. GC is een eiwit dat vast zit aan de celmembraan 
van bloedplaatjes en megakaryocyten. Het komt vrij in het bloed als trombocyten en/of 
megakaryocyten te gronde gaan. Omdat de hoogte van het GC afhankelijk is van het 
aantal bloedplaatjes, dient het voor een juiste interpretatie gecorrigeerd te worden voor 
het trombocytenaantal, waardoor de GC-index ontstaat. Een verhoogde GC-index geeft 
aan dat er een toegenomen afbraak is van trombocyten en/of megakaryocyten. 
 
 
 

MYELODYSPLASTISCH SYNDROOM (MDS) 

 
 
MDS omvat een groep van beenmergstoornissen, waarbij er door defecten op stamcel-
niveau een stamcelpopulatie is ontstaan die niet op een normale manier kan uitrijpen. 
Het gevolg is gestoorde en ineffectieve productie van bloedcellen, waardoor misvorm-
de en niet goed uitgegroeide voorlopercellen en bloedcellen ontstaan. Door de slechte 
kwaliteit van de voorlopercellen gaat een belangrijk deel al te gronde, voordat bloed-
cellen kunnen worden geproduceerd. Veel studies laten zien dat de vroegtijdige dood 
van deze cellen wordt veroorzaakt door apoptose. Hierdoor kunnen ernstige anemie, 
leukocytopenie en trombocytopenie of pancytopenie (tekort aan alle celsoorten) ont-
staan. Bij MDS is er niet alleen sprake van een verstoorde productie van bloedcellen, 
maar doordat er tevens een rijpingsblokkering in de voorlopercellen ontstaat, ontwik-
kelt zich ook in meer of mindere mate een ophoping van onrijpe voorlopercellen (blas-
ten) in beenmerg. Hierdoor kan een ontsporing ontstaan richting een vorm van acute 
leukemie, veelal acute myeloïde leukemie (AML). MDS werd daarom vroeger ook 
aangeduid als preleukemie. Het hangt sterk van het type MDS af of een ontsporing 
richting AML zich voordoet. Er zijn verschillende indelingen van de MDS typen ont-

wikkeld (zie hiervoor de tabellen in hoofdstuk 1). Grofweg kan onderscheid worden 

gemaakt tussen ‘laag-risico’ en ‘hoog-risico’ MDS. Laag-risico MDS omvat onder 
andere refractaire anemie (RA) en refractaire anemie met ringsideroblasten (RARS). 
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Bij deze vormen bestaat een lage kans op ontsporing richting AML en staat vooral de 
vroegtijdige celdood van gecommitteerde voorlopercellen op de voorgrond. Bij de 
gevorderde stadia (RA met toegenomen aantal blasten) overheersen juist processen 
waardoor de blasten langer overleven en de kans op AML toeneemt. 
 
 
 

IDIOPATHISCHE TROMBOCYTOPENISCHE PURPURA (ITP) 

 
 
Een patiënt met ITP presenteert zich meestal met bloedingen ten gevolge van een geï-
soleerde trombocytopenie. Andere bloedcellen zijn dus in normale aantallen aanwezig, 
behalve als door bloedverlies ten gevolge van de trombocytopenie een anemie optreedt. 
ITP is een auto-immuunziekte, waarbij door nog onopgehelderde oorzaken antilicha-
men worden gevormd tegen eiwitten, zgn. glycoproteïnen, op de celmembraan van 
bloedplaatjes. Deze autoantilichamen hechten zich aan de bloedplaatjes, die vervolgens 
versneld worden afgebroken door macrofagen, vooral in de milt. De levensduur van de 
trombocyten is hierdoor sterk verkort, waardoor een trombocytopenie ontstaat. In het 
algemeen wordt aangenomen dat als reactie op deze verhoogde afbraak de trombocy-
tenproductie sterk toeneemt in een poging de trombocytenconcentratie in het bloed op 
peil te houden. Uit trombocytenkinetiek onderzoek blijkt echter dat de trombocyten-
aanmaak bij het merendeel van ITP patiënten verminderd is. Dit komt doordat dezelfde 
glycoproteïnen die op bloedplaatjes voorkomen ook op megakaryocyten aanwezig zijn. 
De autoantilichamen bij ITP kunnen dus waarschijnlijk ook de megakaryocyten be-
schadigen en zo de trombocytenproductie verminderen.  

Indien er ernstige bloedingen of een zeer ernstige trombocytopenie bestaat, dient de 
patiënt met ITP te worden behandeld. Eerste keus is vrijwel altijd hoge dosis predniso-
lon. Dit middel remt onder andere de productie van antilichamen en de werking van 
macrofagen. Uit trombocytenkinetiek studies blijkt dat, om vooralsnog onduidelijke 
redenen, een succesvolle prednisolon behandeling vooral de trombocytenproductie doet 
toenemen. Veel ITP patiënten reageren in eerste instantie goed op prednisolon. Het 
effect is echter in maar 20-30% van de patiënten blijvend, de overige patiënten krijgen 
een recidief bij het uitsluipen van de medicatie. Een tweede kuur blijkt zelden zinvol en 
vanwege de bijwerkingen is chronische prednisolon therapie zeer onwenselijk. Daarom 
is bij geen of onvoldoende effect van de prednisolon een splenectomie geïndiceerd. Bij 
circa tweederde van de ITP patiënten bewerkstelligt splenectomie een blijvend effect. 
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VORMEN VAN CELDOOD 

 
 

In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij verschillende vormen van celdood. Traditioneel 
maakt men onderscheid tussen apoptose en necrose. Bij apoptose gaat de cel dood door 
een proces van verschrompeling en fragmentatie van kern en cytoplasma in zgn. 
“apoptotische lichaampjes”. Apoptose is een “schone” vorm van celdood, waarbij vol-
gens een klaarliggend zelfmoordprogramma een cel geleidelijk sterft. De celonderdelen 
worden gerecycled en er komt geen ontstekingsreactie op gang, omdat de celmembraan 
intact blijft. In dit celdoodprogramma spelen bepaalde celonderdelen, zoals mitochon-
driën, en geactiveerde cytoplasmatische enzymen (caspases) een belangrijke rol. 
Caspases zijn enzymen die na klieving actief worden. Er zijn initiator caspases, zoals 
caspase-2, -8, -9 en -10, die vroeg in de apoptotische cascade worden geactiveerd en 
effector caspases, zoals caspase-3, -6, -7, die door initiator caspases worden geacti-
veerd en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het apoptotisch proces. De 
apoptotische cascade wordt in gang gezet door verschillende externe signalen, waaron-
der bepaalde cytokines. Necrose is een andere vorm van celdood, waarbij de cel sterft 
als gevolg van membraanschade. De cel wordt bij dit proces als het ware opgeblazen, 
waardoor er lekkage van de celmembraan optreedt. Extracellulaire vloeistof stroomt 
hierdoor de cel binnen en oplosbare celbestanddelen verdwijnen. Ook komen cyto-
plasmabestanddelen vrij, waarop het lichaam vaak reageert met een ontstekingsreactie. 
Apoptose wordt vaak als synoniem gebruikt voor geprogrammeerde celdood. Apoptose 
speelt een rol in de embryologie, in de vormgeving van weefsels en in de normale dy-
namiek van cellen in weefsels, maar is ook belangrijk bij veel ziekten. Necrose wordt 
accidentele celdood genoemd en werd tot voor kort beschouwd als een vorm van cel-
dood die alleen in geval van ziekte optreedt. Een voorbeeld is necrose van hartspiercel-
len door verminderde aanvoer van zuurstof in geval van een hartinfarct. Recente on-
derzoeken suggereren echter dat ook necrose in bepaalde omstandigheden volgens een 
gereguleerd patroon verloopt en mogelijk ook in fysiologische processen een rol speelt. 
Ook zijn er andere vormen van celdood vastgesteld, die wat betreft eindresultaat sterk 
op apoptose lijken, maar waarbij geen gebruik wordt gemaakt van caspases. Deze vor-
men van celdood worden daarom apoptose-achtige (‘apoptosis-like’) celdood genoemd. 
Daarnaast is gebleken dat de meeste cellen vrij gemakkelijk kunnen overstappen van 
het ene naar het andere celdoodprogramma. Zo leidt het remmen van onderdelen van 
de apoptotische machinerie vaak tot het voorkomen van apoptose, maar niet van cel-
dood. De cel gaat vervolgens dood door necrose of andere vormen van celdood, zoals 
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autofagische celdood, een proces waarbij de cel zichzelf met behulp van lysosomen 
stapsgewijs opeet. In deze switch hebben onder andere mitochondriën een belangrijke 
schakelfunctie. De traditionele classificatie van celdood in necrose en apoptose is dus 
te strikt en te eenvoudig. Verschillende nieuwe classificaties zijn in de literatuur voor-
gesteld. In dit proefschrift wordt onder andere gewerkt met de indeling: apoptose (type 
1 celdood), autofagische celdood (type 2 celdood) en necrose-achtige (‘necrosis-like’) 
celdood (type 3). Ook wordt onderscheid gemaakt op basis van het wel of niet geacti-
veerd zijn van bepaalde caspases, zoals caspase-3 onafhankelijke celdood. 
 
 
 

SAMENVATTING VAN DE BEVINDINGEN VAN HET PROEFSCHRIFT 

 
 
In dit proefschrift staan onderzoekingen beschreven die nader inzicht geven in de oor-

zaken van trombocytopenie bij patiënten die MDS of ITP hebben. In hoofdstuk 1 wor-
den de ziektebeelden ITP en MDS samengevat en wordt informatie gegeven over de 
gebruikte onderzoekstechnieken. Onze experimenten tonen aan dat bij beide aandoe-
ningen naast een verhoogde afbraak, een verminderde aanmaak van bloedplaatjes een 
belangrijke rol speelt in het ontstaan van de trombocytopenie. Wij laten zien dat deze 
aanmaakstoornis zowel bij ITP als MDS mede veroorzaakt wordt door een versterkte 
mate van vroegtijdige celdood van de megakaryocyten. De vormen van celdood blijken 

echter per aandoening verschillend te zijn. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van 

deze bevindingen bij ITP en MDS gegeven. Bij MDS speelt een caspase-3 onafhanke-

lijke vorm van celdood met necrose-achtige kenmerken een rol (hoofdstuk 3), terwijl 

er bij ITP sprake is van zowel apoptose als ‘apoptosis-like’ celdood (hoofdstuk 6). 

Waarom deze verschillende vormen van celdood optreden is onduidelijk. Uit onze 
elektronenmicroscopische experimenten blijkt dat bij ITP autoantilichamen waarschijn-
lijk een belangrijke rol spelen. Megakaryocyten die buiten het lichaam kunstmatig 
werden opgekweekt in het bijzijn van plasma van ITP patiënten toonden namelijk 

soortgelijke celdood afwijkingen als de megakaryocyten van ITP patiënten (hoofdstuk 

6). Inherent aan de defecten op stamcelniveau die bij MDS een rol spelen, staan bij 

deze aandoeningen vooral intrinsieke afwijkingen van de megakaryocyten op de voor-
grond. Externe factoren, zoals de invloed van het beenmergstroma zijn waarschijnlijk 
ook belangrijk bij het ontstaan van de afwijkingen die in de voorlopercellen worden 

gevonden. Dit blijkt uit het onderzoek beschreven in hoofdstuk 4. Hierin zijn de voor-
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lopercellen van erytrocyten, erytroblasten, bij patiënten met laag-risico MDS onder-
zocht met behulp van verschillende methoden. De MDS erytroblasten toonden vooral 
een versterkte mate van apoptose in condities waarin er geen interactie meer is tussen 
bloedvoorlopercellen en het micromilieu. In MDS erytroblasten die nog ingebed waren 
in het beenmergstroma, werd slechts een geringe toename van apoptose gevonden. 
Deze cellen ondergingen vooral een verhoogde mate van autofagie, een proces waarbij 
de cel delen van zichzelf via het lysosomale apparaat verteert. In de MDS erytroblast 
zijn vooral mitochondriën onderhevig aan dit proces. De oorzaak hiervoor is nog niet 
duidelijk, maar is wellicht gelegen in de aangetoonde mitochondriale dysfunctie in 
deze MDS typen. De verhoogde mate van autofagie kan een uiting zijn van toegeno-
men celdood van deze cellen, maar kan ook gezien worden als beschermingsmecha-
nisme van de cellen om beschadigde mitochondriën te verwijderen. 

Andere bevindingen van het proefschrift zijn dat een verhoogde glycocalicine-index 
niet alleen veroorzaakt wordt door een toegenomen afbraak van bloedplaatjes in het 
bloed, maar ook door een verminderde trombocytenproductie, waarschijnlijk doordat 
megakaryocyten (en mogelijk bloedplaatjes) in het beenmerg in versterkte mate te 
gronde gaan en gedurende dit proces meer glycocalicine aan het bloed afgeven. Zo 

blijkt bij zowel ITP (hoofdstuk 5) als MDS (hoofdstuk 3) patiënten, dat een vermin-

derde trombocytenproductie, vastgesteld met behulp van trombocytenkinetiek onder-
zoek, gepaard gaat met een verhoging van de glycocalicine-index. De hoogte van de 
glycocaline-index correleert daarnaast met het percentage van megakaryocyten dat 

kenmerken van celdood vertoont (hoofdstuk 6). De TPO concentratie bleek in deze 

studies (hoofdstukken 3, 5, 6) niet gecorreleerd te zijn met deze parameters. De studie 

beschreven in hoofdstuk 7, tenslotte, laat zien dat ITP patiënten met een verminderde 

trombocytenproductie beter reageren op behandeling met prednisolon dan patiënten 
met een normale of verhoogde trombocytenproductie. Dientengevolge was de kans dat 
deze patiënten met een verlaagde productie een miltverwijdering (splenectomie) moes-
ten ondergaan significant lager. De verschillen in de responsepercentages op predniso-
lon (34 vs 64%) zijn niet zodanig dat de resultaten directe therapeutische consequenties 
hebben. De waarde van de studie is vooral hypothesegenererend. Het zou bijvoorbeeld 
interessant zou zijn te onderzoeken of het vooral de ITP patiënten met een verlaagde 
productie zijn die goed reageren op de nieuwe TPO-achtige middelen die de trombocy-
tenproductie stimuleren. Een andere vraag voor toekomstig onderzoek is of eenvoudi-
ger methoden dan de trombocytenkinetiek parameters kunnen worden gevonden om de 
response op therapie te voorspellen. In het licht van de eerder gevonden sterke negatie-
ve correlatie met de trombocytenproductie, is de meting van de glycocalicine-index 
wellicht een test die hiervoor in aanmerking komt. 




