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Podsumowanie
Hemofilia A jest chorobą dziedziczną spowodowaną brakiem lub niedoborem 
czynnika VIII krzepliwości krwi. Ze względu na poziom czynnika VIII we krwi, 
wyróżnia się trzy postacie choroby: łagodną (5-25% prawidłowego poziomu), 
umiarkowaną (1-5%) oraz cieżką (<1%).  Patienci dotknięci hemofilią A cierpią z 
powodu nawracających wylewy do stawów, często o różnej rozległości, wylewów 
krwi do tkanek miękkich oraz krwawień wewnętrznych. W celu przywrócenia 
normalnego krzepnięcia stosuje się tak zwane leczenie uzupełniające przy pomocy 
brakującego czynnika krzepnięcia. U części pacjentów jednak taka forma terapii 
prowadzi do produkcji przeciwciał neutralizujących czynnik VIII. Przeciwciała te, 
zwane inhibitorami, powodują że standardowe leczenie uzupełniające okazuje się 
nieskuteczne. Niniejsza praca opisuje badania mające na celu poszerzenie wiedzy 
dotyczącej mechanizmów indukcji odpowiedzi immunologicznej prowadzącej do 
produkcji przeciwciał u pacjentów dotkniętych hemofilią A.
Rozdział 1 zawiera ogólne informacje na temat VIII czynnika krzepliwości krwi, 
jego struktury i funkcji. Ponadto omówiona zostaje hemofilia A, jak i przyczyny 
powstawania przeciwciał neutralizujących suplementowany czynnik VIII. Opisane 
zostają mechanizmy formowania odpowiedzi układu odpornościowego na czynnik 
VIII, oparte w dużej mierze na wynikach badań uzyskanych przy wykorzystaniu 
modeli zwierzęcych. Rozdział ten zawiera również przegląd metod stosowanych 
w celu indukcji tolerancji immunologicznej wobec czynnika VIII.
W rozdziale 2 podsumowano najnowszą wiedzę na temat endocytozy czynnika 
VIII oraz jego prezentacji przez komórki układu odpornościowego. Omówiony 
został reperatuar specyficznych dla czynnika VIII limfocytów T występujący 
zarówno u myszy jak i ludzi oraz potencjalne molekularne uwarunkowania 
wysokiej immunogenności tego białka terapeutycznego.
W rozdziale 3 przedstawiono badania dotyczące mechanizmu endocytozy 
czynnika VIII przez komórki dendrytyczne. Proces ten zachodzi niezależnie od 
takich receptorów jak receptor mannozowy (MR), receptor dla lipoprotein o niskiej 
gęstości (LDL-receptor related protein, LRP) czy receptora DC-SIGN, pomimo 
iż czynnik VIII jest rozpoznawany i wiązany przez wszystkie trzy wspomniane 
komórkowe białka powierzchniowe. Badania wykonane przy użyciu przeciwciał 
monoklonalnych (przeciwciało VK34 rozpoznające epitop usytuowany w obrębie 
domeny A2 oraz przeciwciało KM33, wiążece się do domeny C1) wkazują, iż 
domena C1 czynnika VIII spełnia istotną funkcję w procesie jego endocytozy przez 
komórki dendrytyczne, pochodzenia zarówno ludzkiego, jak i mysiego. Ponadto, 
miano przeciwciał specyficznych dla czynnika VIII zostało znacznie obniżone po 
wstępnym podaniu zwierzętom przeciwciała KM33.
Na bazie wyników uzyskanych w rozdziale 3, w rozdziale 4 zaprojektowany 
został nowy wariant czynnika VIII ze zmodyfikowaną domeną C1 (tzw. FVIII-
R2090A/K2092A/F2093A). Wariant ten charakteryzuje się znacznie zredukowaną 
możliwością wiązania się do przeciwciała KM33 oraz internalizacją przez 
makrofagi i komórki dendrytyczne, przy jednoczesnym zachowaniu aktywności 
oznaczonej metodą chromogenną. Ponadto, myszy u których zastosowano terapię 
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uzupełniającą czynnikiem FVIII-R2090A/K2092A/F2093A miały znacznie niższe 
miana przeciwciał specyficznych dla czynnika VIII, jak i odsetek specyficznych 
limfocytów T w porównaniu do zwierząt, które otrzymały białko typu dzikiego. 
Wyniki te wskazują raz jeszcze na ważną role domeny C1 w rozpoznaniu 
czynnika VIII przez komórki układu odpornościowego. Modyfikacja czynnika 
VIII prowadząca do zmniejszenia stopnia jego internalizacji przez komórki 
prezentujące antygen może posłużyć zatem jako nowe podejście terapeutyczne 
w celu minimalizacji ryzyka powstawania inhibitorów u pacjentów z hemofilią A.
W rozdziale 5 badano internalizację przez komórki dendrytyczne kompleksów 
immunologicznych zawierających czynnik VIII (tzw. FVIII-IC). Endocytoza FVIII-
IC był 3-6 krotnie bardziej efektywna w porównaniu do równomolowego 
stężenia niezwiązanego czynnika VIII. Ponadto, internalizacja FVIII-IC mogła być 
zablokowana przez monoklonalne przeciwciało 2.4G2, co wskazuje na zależność 
tego procesu od takich receptorów jak FcgRII and FcgRIII. Wyniki te zostały 
potwierdzone przy użyciu komórek dendrytycznych wyizolowanych od myszy 
nieposiadających funkcjonalnych Fc gamma receptorów. Ponadto, zwiększona 
internalizacja FVIII-IC przełożyła się na zwiększoną proliferację specyficznych dla 
czynnika VIII limfocytów T. Podsumowując, dane przedstawione w rozdziale 5 
dostarczają nowe informacje dotyczące modulacji internalizacji czynnika VIII w 
obecności wiążących go przeciwciał.
W rozdziale 6 powracamy do badania ogólnego mechanizmu internalizacji 
czynnika VIII przez komórki dendrytyczne. Pokazujemy, iż proces ten jest zależny 
od kinazy PI3K oraz reorganizacji cytoszkieletu. Ponadto, endocytoza czynnika 
VIII może zostać częściowo zahamowana w obecności siarczanu dekstranu oraz 
amilorydu dimetylu, będącego specyficznym inhibitorem macropinocytozy. 
Eksperymenty z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych zasugerowały 
również rolę domeny C2 czynnika VIII w procesie jego internalizacji przez komórki 
dendrytyczne.
Rozdział 7 podsumowuje wyniki uzyskane w rozdziałach poprzedzających. 
Dane te zostają omówione w świetle aktualnej wiedzy dotyczącej modulacji 
odpowiedzi układu odpornościowego na terapię zastępczą czynnikiem VIII  
u pacjentów z hemofilią A.


