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Summary/Samenvatting 





SUMMARY 

A severe complication associated with the treatment of hemophilia A patients is the 
development of antibodies (inhibitors) that neutralize the procoagulant activity of factor VIII. 
Factor VIII inhibitors are primarily directed toward binding sites located in the A2, A3, and 
C2 domains of factor VIII. Although the epitope specificity of factor VIII inhibitors is well 
understood, knowledge on the primary structure and diversity of anti-factor VIII antibodies is 
limited. The studies described in this thesis aim at the isolation and characterization of 
antibodies from the immunoglobulin repertoire of patients with an inhibitor. We have 
employed phage display technology for the isolation of human antibodies directed toward the 
major inhibitor binding sites on factor VIII. This analysis provides information on the primary 
structure and biochemical properties of individual human antibodies to factor VIII. 

In Chapter 1, the current knowledge on factor VIII inhibitors and their characteristics are 
reviewed. In addition, methods for the isolation of human monoclonal antibodies from the 
human immunoglobulin repertoire using phage display technology are outlined. 

Chapter 2 describes the isolation of anti-C2 antibodies from a phage display library 
composed of the IgG4-restricted immunoglobulin variable heavy chain (VH) repertoire derived 
from a patient with acquired hemophilia A. The VH domains of these antibodies are derived 
from germline gene segments DP-10, DP-14, and DP-88 belonging to the VH1 gene family 
and are further characterized by a large third complementarity determining region (CDR3). 
The antibodies, expressed as single-chain variable domain antibody fragments (scFv), do not 
inhibit factor VIII activity but are able to neutralize the inhibitory activity of other C2-
inhibitors. 

In Chapter 3, the presence of an additional class of anti-C2 antibodies composed of VH 

domains encoded by germline gene segment DP-5 is demonstrated. The findings in this 
Chapter suggest that two classes of antibodies recognize 2 distinct antigenic sites in the C2 
domain of factor VIII. 

In Chapter 4, the isolation of anti-A3 antibodies is described. The VH domains of these 
scFv are encoded by multiple VH genes of the VH1 and VH3 family. Epitope mapping 
identifies the factor VIII sequence Gln1778-Asp1840 as binding site for the majority of the 
isolated scFv. The binding site of one scFv is located outside region Gin' 7 -Asp 
suggesting the presence of an additional binding site for anti-factor VIII antibodies in the A3-
Cl domains. 

In Chapter 5, inhibitor development in a mild hemophilia A patient carrying the 
Arg593—>Cys mutation is described. The antibodies present in patient's plasma appear to be 
directed toward the A2 domain of factor VIII. Interestingly, the antibodies do not recognize a 
recombinant A2 domain containing the Arg593->Cys substitution, suggesting a relation 
between factor VIII genotype and inhibitor development. 

In Chapter 6, the epitope specificity of inhibitors in another patient with the Arg -^Cys 
substitution is analyzed longitudinally. Antibodies present in plasma of this patient are unable 
to discriminate between wild type and endogenous factor VIII. Together, Chapters 5 and 6 
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suggest that factors other than factor VIII genotype may be related to the formation of 
inhibitors in some patients with mild hemophilia A. 

In Chapter 7, the isolation of anti-A2 antibodies is described. One scFv appears to be 
directed to region Arg484-Ile508, a previously described binding site for A2-inhibitors. The 
second scFv did not bind to this region in the A2 domain. Epitope mapping reveals that this 
scFv is directed against residues Asp712-Ala736. These findings suggest the presence of a 
previously unidentified binding site for anti-factor VIII antibodies in the acidic region adjacent 
to the A2 domain. 

Chapter 8 describes the isolation of anti-A2 antibodies from 3 other patients with 
hemophilia A. The VH domains of these scFv are encoded by gene segments of the VH3, VH5, 
and VH6 family. The isolated scFv compete for binding to a similar binding site located within 
the A2 domain. Furthermore, the scFv do not inhibit factor VIII activity, probably due to their 
smaller size compared to complete antibodies. 

In Chapter 9, the results described in this thesis are discussed with reference to studies 
performed by other investigators. Collectively, the data presented in thesis provide further 
insights in the properties of individual human anti-factor VIII antibodies. 
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SAMENVATTING 

Een ernstige complicatie die kan optreden bij de behandeling van patiënten met hemofilie 
A is het ontstaan van antistoffen (remmers) die de activiteit van factor VIII kunnen 
neutraliseren. Remmers zijn voornamelijk gericht tegen bindingsplaatsen die zich bevinden in 
de A2, A3, en C2 domeinen van factor VIII. Hoewel de bindingsplaatsen voor factor VIII 
remmende antistoffen goed gedefinieerd zijn, is de kennis beperkt op het gebied van de 
primaire structuur en diversiteit van antistoffen gericht tegen factor VIII. Het onderzoek 
beschreven in dit proefschrift is gericht op de isolatie en karakterisering van humane 
antistoffen uit de immuunglobuline repertoires van patiënten met factor VIII remmende 
antistoffen. Met behulp van de faag display techniek werden humane antistoffen geïsoleerd, 
gericht tegen de belangrijkste bindingsplaatsen op factor VIII. Het analyseren van de primaire 
structuur en binding van antistoffen levert informatie op over het gebruik van de variabele gen 
segmenten, de diversiteit, epitope specificiteit, en de remmende capaciteit van individuele 
humane antistoffen gericht tegen factor VIII. 

In Hoofdstuk 1 is de bestaande kennis op het gebied van factor VIII remmers en hun 
karakteristieken beschreven. Daarnaast worden de methoden die gebruikt zijn voor het 
isoleren van monoklonale antistoffen uit het humane immuunglobuline repertoire met behulp 
van faag display uitvoerig beschreven. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de isolatie van antistoffen gericht tegen het C2 domein uit een faag 
display bibliotheek bestaande uit het IgG4-gerestricteerde immuunglobuline variabele zware 
keten (VH) repertoire van een patiënt met verworven hemofilie A. De VH domeinen van deze 
antistoffen zijn afkomstig van kiemlijn gen segmenten DP-10, DP-14, en DP-88 die allen tot 
de VH1 gen familie behoren en verder worden gekarakteriseerd door een lange "third 
complementarity determining region" (CDR3). Fragmenten opgebouwd uit de variabele 
domeinen van deze antistoffen (scFv) remmen de factor VIII activiteit zelf niet, maar zijn 
daarentegen in staat de factor VIII remming door tegen het C2 domein gerichte antistoffen op 
te heffen. 

In Hoofdstuk 3 wordt het bestaan van een tweede klasse van tegen het C2 domein gerichte 
antistoffen, welke VH domeinen afgeleid van kiemlijn gen segment DP-5 bevatten, 
aangetoond. De resultaten doen vermoeden dat deze 2 klassen van antistoffen verschillende 
epitopen in het C2 domein van factor VIII herkennen. 

In Hoofdstuk 4 wordt de isolatie van antistoffen gericht tegen het A3 domein van factor 
VIII beschreven. De VH domeinen van deze scFv zijn afkomstig van verschillende VH genen 
van de VH1 en VH3 familie. Het lokaliseren van de epitopen wees uit dat het merendeel van de 
geïsoleerde scFv een bindingsplaats binnen de factor VIII sequentie Gln'778-Asp1840 herkent. 
De bindingsplaats van één scFv blijkt zich buiten dit gebied te bevinden. 

In Hoofdstuk 5, wordt de remmer ontwikkeling bij een milde hemofilie A patiënt met de 
Arg593->Cys mutatie beschreven. De antistoffen aanwezig in het plasma van deze patiënt zijn 
gericht tegen het A2 domein van factor VIII en reageren niet met een A2 domein waarin de 
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Arg ->Cys mutatie is aangebracht. Deze waarneming suggereert dat er een relatie bestaat 
tussen het factor VIII genotype en de ontwikkeling van remmers. 

In Hoofdstuk 6, wordt de epitope specificiteit van remmers in een andere patiënt met de 
Arg —>Cys mutatie longitudinaal gevolgd. Antistoffen aanwezig in het plasma van deze 
patiënt zijn niet in staat onderscheid te maken tussen respectievelijk wild-type en endogeen 
factor VIII. De gegevens beschreven in Hoofdstukken 5 en 6 suggereren dat mutaties in 
factor VIII gerelateerd kunnen zijn aan de vorming van antistoffen bij een deel van de 
patiënten met milde hemofilie A. 

In Hoofdstuk 7 wordt de isolatie van anti-A2 antistoffen beschreven. Eén van de 
geïsoleerde scFv is gericht tegen de regio Arg484-Ile508, een reeds eerder beschreven 
bindingsplaats voor remmende antistoffen gericht tegen het A2 domein van factor VIII. Een 
andere scFv is niet gericht tegen dit epitope in het A2 domein. Verdere studies tonen aan dat 
deze laatste scFv gericht is tegen een ander deel van het A2 domein (amino zuur sequentie 
Asp -Ala ), een tot nu toe niet eerder geïdentificeerde bindingsplaats voor anti-factor VIII 
antistoffen. 

Anti-A2 antistoffen werden tevens geïsoleerd uit 3 andere patiënten met hemofilie A 
(Hoofdstuk 8). De VH domeinen van deze scFv worden gecodeerd door gen segmenten van 
de VH3, VH5, en VH6 familie. De geïsoleerde scFv competeren voor binding aan een zelfde 
bindingsplaats gelegen in het A2 domein. Deze scFv zijn echter niet in staat de factor VIII 
activiteit te remmen, mogelijk door hun kleinere formaat ten opzichte van complete 
antistoffen. 

Tenslotte worden in Hoofdstuk 9 de resultaten beschreven in dit proefschrift 
bediscussieerd met betrekking tot het werk van andere onderzoekers. Deze gegevens 
vergroten het inzicht in de eigenschappen van individuele humane antistoffen gericht tegen 
factor VIII. 
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