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Samenvatting
Hemofilie A is een erfelijke aandoening die veroorzaakt wordt door disfunctie of 
afwezigheid van bloedstollingsfactor VIII (FVIII). Op grond van de ernst van de 
aandoening kan deze onderverdeeld worden in drie categorieën: patiënten met 
milde hemofilie hebben 5-25% van het normale gehalte van FVIII in hun plasma, 
patiënten met matige hemofilie hebben 1-5% en patiënten met de ernstige 
vorm van hemofilie hebben minder dan 1%. De ernstige vorm van hemofilie A 
kan gepaard gaan met spontaan optredende inwendige bloedingen in spieren 
en gewrichten. Dit kan resulteren in aanzienlijke gewrichtsschade die vaak met 
chirurgische ingrepen moet worden gecorrigeerd. Intraveneuze infusie van uit 
plasma afkomstig of recombinant FVIII wordt gebruikt om de bloedingsneiging 
bij patiënten met hemofilie A te corrigeren. Een belangrijke bijwerking van 
deze behandeling is het ontstaan van antistoffen gericht tegen FVIII. Deze 
antistoffen remmen de biologische activiteit van FVIII. Daarnaast zorgen deze 
antistoffen er voor dat het toegediende FVIII snel uit de circulatie verdwijnt. 
Het in dit proefschrift beschreven onderzoek richt zich op de immunologische 
mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van tegen FVIII gerichte 
antistoffen bij patiënten met hemofilie A. 
In hoofdstuk 1 wordt achtergrond informatie gegeven over de structuur en 
functie van FVIII. Ook wordt een korte inleiding gegeven over het ontstaan van 
antistoffen bij patiënten met hemofilie A. De nadruk ligt hierbij op de interactie 
van het immuunsysteem met FVIII. Daarnaast worden de uitkomsten van 
relevante diermodellen besproken waarin studies zijn uitgevoerd die tot doel 
hebben om tolerantie tegen FVIII te induceren. 
Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van onze huidige kennis over de interactie 
van FVIII met antigen presenterende cellen (APCs). Daarnaast wordt een 
overzicht gegeven van de diversiteit van CD4+ T cel repertoire in patiënten met 
hemofilie A die antistoffen ontwikkelen. 
In hoofdstuk 3 bestuderen we de betrokkenheid van receptoren op het oppervlak 
van dendritische cellen (DCs) bij de opname van FVIII. De betrokkenheid van een 
aantal kandidaat-receptoren bij de opname van FVIII is onderzocht. We laten 
zien dat behandeling van DCs met mannan geen effect heeft op de opname van 
FVIII. Deze waarneming geeft aan dat de mannose-receptor en andere mannan-
gevoelige receptoren zoals DC-SIGN niet bij de opname van FVIII betrokken 
zijn. Ook incubatie met receptor-associated protein (RAP) een competitieve 
ligand voor de low-density receptor related protein (LRP) heeft geen effect op 
de opname van FVIII. Deze resultaten worden bevestigd met behulp van “small 
interfering” RNAs waarmee een rol voor LRP, mannose receptor en DC-SIGN bij 
de opname van FVIII kon worden uitgesloten ondanks het feit dat FVIII in vitro 
wel aan deze receptoren kan binden. Dit suggereert dat er op DCs een andere 
receptor aanwezig is die betrokken is bij de opname van FVIII. Vervolgens hebben 
we bestudeerd of tegen FVIII gerichte monoklonale antistoffen de opname van 
FVIII door DCs kunnen remmen. Antistof KM33 gericht tegen het C1 domein 
remde de opname van FVIII door DCs bijna volledig. Een controle antistof gericht 
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tegen het A2 domein had geen effect. Experimenten in een muizenmodel voor 
hemofilie A toonden aan dat anti-C1 domein antistof KM33 de vorming van 
tegen FVIII gerichte antistoffen kon vertragen. Deze waarnemingen wijzen er op 
dat het C1 domein een moleculaire determinant bevat die sterk bijdraagt aan de 
immunogeniciteit van FVIII.
Op grond van de resultaten in hoofdstuk 3 hebben we in hoofdstuk 4 een FVIII 
variant gecreëerd (FVIII-R2090A/K2092A/F2093A) die sterk verminderd aan 
KM33 bindt. FVIII-R2090A/K2092A/F2093A wordt veel minder goed opgenomen 
door humane en muizen DCs; ook de opname door macrofagen is sterk 
verminderd. De immunogeniciteit van deze C1 domein variant is getest in een 
muizenmodel voor hemofilie A. Muizen behandeld met FVIII-R2090A/K2092A/
F2093A ontwikkelden minder antistoffen en lieten ook sterk gereduceerde 
FVIII specifieke CD4+ T cel responsen zien. Deze resultaten laten zien dat een 
aantal residuen in het C1 domein betrokken zijn bij de opname van FVIII door 
APCs in vitro en in vivo. Onze waarnemingen suggereren dat FVIII varianten die 
minder goed opgenomen worden door APCs gebruikt kunnen worden voor de 
ontwikkeling van minder immunogene FVIII preparaten voor de behandeling van 
hemofilie A.
In hoofdstuk 5 wordt de opname van FVIII in complex met tegen FVIII gerichte 
antistoffen (zogenaamde FVIII immuuncomplexen) door APCs bestudeerd. 
We laten zien dat muizen DCs heel efficiënt FVIII immuuncomplexen kunnen 
opnemen. FVIII-immuuncomplexen worden ongeveer 3 tot 6 keer zo efficiënt 
opgenomen in vergelijking met FVIII. De verhoogde opname van FVIII-
immuuncomplexen kan volledig geremd worden met een antistof (2.4G2) gericht 
tegen Fc receptoren. Deze resultaten werden bevestigd door gebruik te maken van 
DCs afkomstig van genetisch gemanipuleerde muizen waarbij een of meerdere 
Fc receptoren ontbreken. De toegenomen opname van FVIII immuuncomplexen 
resulteerde ook in een verhoogde proliferatie van FVIII specifieke T cellen. Deze 
waarnemingen geven meer inzicht in modulatie van FVIII endocytose en T cel 
proliferatie door tegen FVIII gerichte antistoffen. Dit kan mogelijk van belang zijn 
voor het verkrijgen van inzicht met betrekking tot immuun tolerantie therapie 
waarbij hemofilie A patiënten met circulerende antistoffen behandeld worden 
met hoge doseringen FVIII. 
In hoofdstuk 6 onderzoeken we in detail welke mechanismen betrokken zijn bij 
de opname van FVIII door APCs. Met behulp van een aantal farmacologische 
remmers laten we zien dat opname van FVIII afhankelijk is van een intact 
cytoskelet. Tevens laten we zien phosphoinositide-3 kinase de opname van FVIII 
moduleert. Dimethylameloride, een remmer van macropinocytose, geeft ook een 
gedeeltelijke remming van FVIII opname te zien. Incubatie met dextran sulfaat, 
een sterk negatief geladen polymeer, resulteerde in remming van opname van 
FVIII door DCs. Experimenten met monoklonale antistoffen gericht tegen het 
C2 domein lieten zien dat de rol van dit domein bij FVIII endocytose relatief  
beperkt is.
In hoofdstuk 7 worden de resultaten weergegeven in dit proefschrift 
bediscussieerd in relatie tot bevindingen van andere onderzoeksgroepen.  


