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Przeciwciała monoklonalne i poliklonalne  

Immunoglobuliny: 
 białka wytwarzane przez komórki  plazmatyczne 
 zdolne do swoistego wiązania z antygenem  

http://www.bu.edu/research/news-events/research-magazine/2009-toc/features/research-realized/  



César Milstein Georges Köhler and Niels Jerne.  

Nobel Prize in Physiology or Medicine, 15 October 1984. Schwaber, Cohen 1973  





Cechy 
 Rozpoznają tylko jedną determinantę antygenową  
 Stosowane, gdy wymagana jest wysoka specyficzność i powtarzalność reakcji z antygenem 
 
   
Zalety 
 Można je używać w bardzo niskich stężeniach  
 Umożliwiają odróżnienie minimalnie różniących się antygenów (zmiana jednego 
aminokwasu)  
 Pozwalają na wykrywanie modyfikacji antygenu (utlenianie, fosforylacja itp.)  
 Umożliwiają odróżnienie izoenzymu czy proenzymu od enzymu, białka prawidłowego 
od nowotworowego, szczepów bakterii czy mutacji wirusów   
Wady 
 Niska zachłanność (awidność, siła wiązania poliwalentnego antygenu z kilkoma     
     paratopami przeciwciała)  
 Stąd ograniczone zastosowanie w immunoprecypitacji i aglutynacji  
 Mogą rozpoznawać dwa antygeny na których jest obecny ten sam epitop  

    
  Produkcja jest znacznie bardziej skomplikowana i droższa  



Zastosowania przeciwciał monoklonalnych 
 
 

 badania diagnostyczne   
 przeciwciała monoklonalne jako leki 
 oczyszczanie różnych substancji z użyciem kolumn wypełnionych neutralną substancją         
     opłaszczoną MoAb 
 narzędzie badawcze 
 
 
 
 



Testy diagnostyczne z zastosowaniem MoAb  
 
 ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)  
 Testy radioimmunologiczne  
 Western blotting  
 Cytometria przepływowa  
 Immunohistochemia  

 
 Mikromacierze białkowe  
 Immunoprecypitacja  
 Immunodyfuzja  
 Immunoelektroforeza  
 Immunofiksacja  
 Aglutynacja  
 Test komplementacji  



Przeciwciała monoklonalne mogą być stosowane  
w testach mających za zadanie:  
 
 identyfikację  
 
 oznaczenie ilościowe  
 
 lokalizację  
 



Funkcje efektorowe MAbs można wzmacniać przez wiązanie z: 
 
  przydatne w diagnostyce 
 
Fluorochromami  
Enzymami  
Radioizotopami  
 
  przydatne w  immunoterapii 
 
Lekami  
Toksynami  

Immunokoniugaty  



Koniugaty z fluorochromami  

Fluorochromy   
 pochodne fluoresceiny (np. FITC), Cy2, AlexaFluor 488  
 pochodne rodaminy (np. TRITC), Cy3, Texas Red, AlexaFluor 555  
 pochodne kumaryny (np. AMCA), AlexaFluor 405  
 Cy5, AlexaFluor 647 – emisja w widmie podczerwieni  



Koniugaty z enzymami  

Stosowane enzymy 
 peroksydaza chrzanowa (HRP)  
 alkaliczna fosfataza (AP)  
 oksydaza glukozowa (Aspergillus niger)  
 b-galaktozydaza (E. coli)  
Chromogeny  
 3,3’diaminobenzydyna (DAB) 
 3amino-etylokarbazol (AEC)  
 4chloro-1naftol (CN)  
 new fuchsin  
 fast red  

Nature Biotechnology 23, 1147 - 1157 (2005)  



                                                                        http://www.nature.com/nrc/journal/v15/n6/fig_tab/nrc3925_F4.html  



Test immunoenzymatyczny  
(Enzyme Linked Immunosorbent Assay - ELISA)   
Metoda wykrywania antygenów patogennych we krwi i innych płynach 
ustrojowych  
• Umożliwia analizę dużej liczby próbek w tym samym czasie  
• Metoda diagnostyki serologicznej  
• Test bardzo czuły  
• Metoda relatywnie prosta  
• Można ją zautomatyzować  
• Istnieje kilkadziesiąt odmian  



https://www.thermofisher.com/  

Najczęściej stosowane wersje testu ELISA  



Test ELISA bezpośredni  

1-opłaszczanie płytki antygenem.  
2-inkubacja z przeciwciałem pierwszorzędowym (połączonym z enzymem). 
3-inkubacja z odpowiednim substratem powodująca reakcję 

http://metlab.pl/ELISA_(ang._enzyme-linked_immunosorbent_assay)_p28.html  



Test ELISA- pośredni  

1-opłaszczanie płytki antygenem.  
2-inkubacja z przeciwciałem pierwszorzędowym (o wysokim powinowactwie do 
antygenu).  
3-inkubacja z przeciwciałem drugorzędowym.  
4-inkubacja z odpowiednim substratem.  

http://metlab.pl/ELISA_(ang._enzyme-linked_immunosorbent_assay)_p28.html  



"Sandwich" ELISA  

1-opłaszczanie płytki antygenem-przeciwciałem.  
2-inkubacja z  badanym białkiem.  
3-inkubacja z przeciwciałem pierwszorzędowym (o wysokim powinowactwie do 
badanego białka).  
4-inkubacja z przeciwciałem drugorzędowym.  
5-inkubacja z odpowiednim substratem powodująca reakcję.  

http://metlab.pl/ELISA_(ang._enzyme-linked_immunosorbent_assay)_p28.html  





  ELISA/Reumatologia 
ANCA Profile (proteinase 3, MPO, elastase, cathepsin G, BPI, lactoferrin separately) 

cANCA: proteinase 3 (PR3-hn-hr) 

pANCA: myeloperoxidase (MPO) 

cyclic citrullinated peptides (CCP) 

Sa 

histones 

double-stranded DNA (dsDNA) 

dsDNA-NcX 

nucleosomes 

single-stranded DNA (ssDNA) 

PM-Scl 

Anti-ENA ProfilePlus 1 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1 separately) 

Anti-ENA SLE Profile 2 (dsDNA, histones, nucleosomes, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70 separately) 

Anti-ENA ProfilePlus 2 (ribosomal P-proteins, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromeres, separately) 

ANA screen 11 (antigen mixture: PCNA, PM-Scl, ribosomal P-proteins, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromeres) 

ANA screen 9 (antigen mixture: PCNA, PM-Scl, ribosomal P-proteins, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) 

Anti-ENA PoolPlus (antigen mixture: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) 

ANA screen (antigen mixture: dsDNA, histones, ribosomal P-proteins, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromeres) 

Anti-ENA Pool (antigen mixture: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, ribosomal P-proteins, Ro-52) 

nRNP/Sm 

Sm 

SS-A (Ro) 

SS-B (La) 

Scl-70 

centromeres 

cardiolipin (AMA M1) 

phosphatidylserine 

ß2-glycoprotein 1 

ribosomal P-proteins 

Jo-1 

IgA rheumatoid factor (ab of class IgA against IgG) 

circulating immune complexes (CIC) 

  



ELISA/Hepatologia 
soluble liver antigen/liver-pancreas antigen (SLA/LP) 

cytosolic liver antigen type 1 (LC-1) 

liver-kidney microsomes LKM-1 

AMA M2-3E 



ELISA/Gastroenterologia 
GAD 

GAD/IA2 Pool 

IA2 

soluble liver antigen/ liver-pancreas antigen 
(SLA/LP) 

cytosolic liver antigen type 1 
(LC-1) 

liver-kidney microsomes LKM-1 

parietal cells (PCA) 

intrinsic factor 

AMA M2-3E 

tissue transglutaminase (endomysium) 

Saccharomyces cerevisiae 

gliadin (GAF-3X) 



ELISA/Endokrynopatie 
thyroid peroxidase (TPO) 

thyroglobulin (TG) 

TSH receptor (thyrotropin receptor) 

TSH receptor (thyrotropin 
receptor) Fast ELISA 

cortisol determination in saliva 



ELISA/Ginekologia 

ovary 

zona pellucida 

spermatozoa 

spermatozoa antibody determination in seminal 
fluid 

cardiolipin (AMA M1) 

phosphatidylserine 

ß2-glycoprotein 1 

Treponema pallidum 

Chlamydia trachomatis 

Toxoplasma gondii 

Herpes simplex virus (HSV-1/2 Pool) 

Herpes simplex virus 1 (HSV-1) 

Herpes simplex virus 2 (HSV-2) 

Parvovirus B19 

Rubella virus 

Measles virus 

Varicella zoster virus (VZV) 



 
Metoda złożona,  specyficzna, wykorzystywana dla ostatecznego potwierdzenie 
rozpoznania:  
 
• w diagnostyce chorób bakteryjnych, jak borelioza wywoływana przez krętka Borelia 
burgdorferi, gruźlica wywoływana przez prątki Mycobacterium tuberculosis,  
• w diagnostyce zakażeń wirusami, jak np. HIV, koronawirus wywołujący SARS czy wirus 
HSV będący czynnikiem etiologicznym opryszczki ,  
• w diagnostyce niektórych chorób pasożytniczych, jak wągrzyca spowodowana przez 
larwy tasiemca uzbrojonego,  
•  w diagnostyce chorób genetycznych, jak pewne formy niedokrwistości Fanconiego.  
  

Western blotting  



 
1. Rozdrobnienie próbki do uzyskania zawiesiny 
białek  
2.Rozdział białek - elektroforetyczny w żelu 
poliakrylamidowym  
3.Rozdzielone białka są przenoszone na trwałe 
podłoże (np. nitroceluloza)  
4.Błona zanurzona w roztworze zawierającym 
określone „czyste” przeciwciała  
5.Odpłukanie niezwiązanych z antygenem 
przeciwciał  
6.Zanurzenie błony w roztworze zawierającym 
skoniugowane np. z enzymem przeciwciała 
rozpoznające fragmenty Fc przeciwciał związanych 
z antygenem  
7.W przypadku znakowania enzymem używa się 
substratów dających barwny, nierozpuszczalny 
produkt osadzający się na membranie lub 
luminescencję.  

Western blotting  

https://www.thermofisher.com  



BLOT/Reumatologia 
myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) 

myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM) 

Myositis Profile (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12, Ro-52 separately) 

Myositis Profile 3 (Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 separately) 

Systemic Sclerosis Profile (Nucleoli) (Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, 
PDGFR, Ro-52 separately) 

Anti-ENA ProfilePlus 1 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1 separately) 

ANA Profile 3 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, 
Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2 separately) 

ANA Profile et Mi-2 et Ku (Mi-2, Ku, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, 
nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2 separately) 

ANA Profile 5 (nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B,PCNA, dsDNA, nucleosomes, 
histones, ribosomal P-proteins, AMA M2 separately) 

ANA Profile 1 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, CENP B, dsDNA, nucleosomes, histones,ribosomal P-proteins 
separately) 

EUROLINE-WB HEp-2 cell antigens (nucleolar, cytoplasmic, mitochondrial) plus CENP B, SS-A and Ro-52 



BLOT/Hepatologia 
Liver Profile 2 (AMA M2, M2-3E, LKM-1, LC-1, 
SLA/LP separately) 

Liver Profile (AMA M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP 
separately) 

Profile Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, 
M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, 
SLA/LP, Ro-52 separately) 



BLOT/Nefrologia 
myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) 

myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 
(PR3) glomerular basement membrane (GBM) 





Cytometria przepływowa  

Trends in Biotechnology, Volume 31, Issue 7, 2013, 415 - 425 



Cytometryczna diagnostyka  

chorób rozrostowych z komórek  układu krwiotwórczego  

i chłonnego 

Ostre białaczki szpikowe 

Rozrosty z dojrzałych limfocytów B 

Rozrosty z prekursorowych limfocytów B 

Rozrosty z prekursorowych limfocytów T 

Rozrosty z dojrzałych komórek T i NK 
 
 





Niedobory odporności 

Orieji C.  Archives of Pathology & Laboratory Medicine: 2004, 128, 23-31. 



Pospolity zmienny niedobór odporności 
klasyfikacja 

W oparciu o subpopulacje limfocytów B: 
Freiburg classification, Paris classyfication, European consensus classification 
(EUROclass) 
B1:  
• Komórki B naiwne                                       (CD19+CD27-IgM+IgD+) 
• Komórki B pamięci                                      (CD19+CD27+IgM+IgD+) 
• Przełączone kom. B pamięci                   (CD19+CD27-IgM-IgD-) 
B2:  
• Kom. B przejściowe                                    (CD19+CD21intCD38++IgM++) 
• Plazmoblasty                                                (CD19lowCD21lowCD38+++IgM-) 
• Kom. B aktywowane                                  (CD19highCD21lowCD38low++IgM+) 
 
 W oparciu  subpopulacje limfocytów T: 

CD3+, CD4+, CD45RO, CD45RA 
Grupa I:    <15% 
Grupa II:  16-30%       naiwnych  CD3+ CD4+ CD45RA 
Grupa III:  >30%                              
 



Populacje komórek B Wartości prawidłowe (%) 

CD19+ w CD45+ Limfocyty B 4-18 

IgM+IgD+ w CD19+ Limfocyty B naiwne  
i strefy brzeżnej 

68-92 

IgM-IgD- w CD19+ Przełączone kom. B 8-31 

IgD+CD27-w CD19+ Limfocyty B naiwne 43-82 

IgD+CD27+w CD19+ Limfocyty B strefy brzeżnej 7-33 

IgD-CD27+ w CD19+ Przełączone kom. B  
i plazmablasty 

7-29 

IgM++IgD++CD24++ 
CD38++ w CD19+ 

Przejściowe kom. B 1-3 

CD24-CD38++CD27+ w 
CD19+ 

plazmablasty 0,4-4 

Subpopulacje limfocytów B 

Pospolity zmienny niedobór odporności 



Immunohistochemia  

Metody immunohistochemiczne  
• dzięki wykorzystaniu swoistych przeciwciał pozwalają na identyfikację w 
materiale histologicznym specyficznych białek  
• dzięki czułym metodom detekcji umożliwiają rozpoznanie bardzo małych 
ilości antygenu  



 
Uwidocznienie miejsca wiązania się przeciwciała z antygenem zlokalizowanym w 
komórce czy tkance możliwe jest jedynie pod warunkiem odpowiedniego 
znakowania przeciwciała  
 
•Przeciwciała mogą być znakowane:  
 
•Fluorochromami – metoda immunofluorescencji, barwniki fluorescencyjne, 
preparat ogląda się w mikroskopie fluorescencyjnym (czerwień teksańska TR - 
czerwona fluorescencja)  
 
•Enzymami – metody immunoenzymatyczne, preparat ogląda się w mikroskopie 
świetlnym lub elektronowym (peroksydaza, fosfataza zasadowa)  
 
•Metalami – preparat ogląda się w mikroskopie elektronowym - ferrytyna (białko 
zawierające żelazo), koloidalne złoto (mikroskopijne ziarenka metalicznego złota, 
widoczne w mikroskopie w postaci kontrastowych czarnych punktów)  

Immunohistochemia  







Radioimmunmologia (RIA)  

Metody radioimmunologiczne (RIA) – izotopowe, oparte na pomiarze 
radioaktywności substancji znakowanej izotopem promieniotwórczym 
wchodzącej w skład reakcji antygen-przeciwciało.  
Znakowaniu można poddać antygen lub przeciwciało.  
Używa się izotopów: 125J, 131J oraz 14C, 3H, 99Tc, inne .  



RIA w diagnostyce nowotworów (scyntygrafia)  
 
Arcitumomab [CEA-Scan] – przeciwciało 
przeciw antygenowi karcynoembrionalnemu 
(CEA) znakowane radioaktywnym izotopem 
technetu (99Tc), stosowane do diagnostyki 
raka jelita grubego i odbytu (scyntygrafia).  
 
99Tc-Bectumomab [LymphoScan] – 
stosowane w radioimmunoscyntygrafii 
chłoniaków nieziarniczych   
 
Tecnemab – scyntygrafia nawrotów czerniaka  
 
OncoScint – wykrywanie raka jelita grubego i 
jajnika  



Od struktury mysiej do struktury ludzkiej 

MYSIE 
Mabs pochodzące  

wyłącznie z komórek  
mysich. Otrzymywane  
w wyniku fuzji mysich 

komórek B z kom.  
mysiego szpiczaka 
plazmocytowego 
100% str. mysiej 

CHIMERYCZNE 
Otrzymywane  

z połączenia mysich  
genów kodujących  

części zmienne  
i ludzkich genów  

kodujących części stałe 
70% str. ludzkiej 

 

HUMANIZOWANE 
Otrzymywane  

z połączenia mysich  
genów kodujących  

regiony hiperzmienne   
z genami ludzkimi  

kodującymi pozostałe  
części przeciwciała 

90% str. ludzkiej 
 

LUDZKIE 
Otrzymywane wyłącznie  

z genów ludzkich 
z wykorzystaniem  

np. myszy  
transgenicznych 
lub technologii  

ekspresji 
fagowej 

100% str ludzkiej 

Ryzyko utraty specyficzności 

Ryzyko wywołania reakcji immunologicznej HAMA 

Immunoterapia 



Immunoterapia 

 
Przeciwciała monoklonalne jako leki 
 terapia nowotworów.  
 immunosupresja w transplantologii, dająca możliwość wybiorczego hamowania 
odpowiednich subpopulacji limfocytów 
 immunosupresja w chorobach o podłożu zapalnym, w których można użyć przeciwciał 
skierowanych przeciwko cytokinom wywołującym patologię 
 blokowanie krzepnięcia krwi przez blokowanie receptorów płytek wiążących się z 
fibrynogenem. Znajduje to zastosowanie u pacjentów po angioplastyce. 
 neutralizacja toksyn z użyciem przeciwciał monoklonalnych jest lepsza od stosowania 
surowic (np. w leczeniu tężca), gdyż pacjentowi nie dostarcza się dodatkowego balastu 
białkowego w postaci białek surowicy obcego gatunku. 





 
 

Immunoterapia 
 

  
 CZYNNA 

Stymulowanie układu 
odpornościowego  

chorego do wytworzenia 
czynników 

przeciwnowotworowych  

BIERNA 
podawanie chorym gotowych 

elementów  
układu odpornościowego  



Przeciwnowotworowe 

przeciwciała monoklonalne  

 

Adoptywny transfer  

komórek 

Wirusy  

onkolityczne 

Szczepionki 

przeciwnowotworowe 

Cytokiny  

immunostymulujące 

Immunomodulujące 

przeciwciała monoklonalne  

 

Inhibitory metabolizmu  

immunosupresyjnego 
Agoniści receptorów 

rozpoznających wzorce 

Immunogenne induktory  

śmierci komórkowej 

Inne 



Mechanizm działania: 
 zmiana funkcji sygnałowych receptorów obecnych na powierzchni     
    komórek  nowotworowych 
 wiązanie i neutralizacja sygnałów produkowanych przez komórki       
    nowotworowe lub składowe zrębu zmian nowotworowych  
 wybiórcze rozpoznanie komórek nowotworowych w oparciu  
    o ekspresję  antygenów związanych z nowotworem 

Przeciwnowotworowe 
przeciwciała monoklonalne  



 

Warianty funkcjonalne 

 
 nagie przeciwciała, które hamują ścieżki przekazywania      

    sygnałów niezbędne dla przeżycia i  progresji komórek    

    nowotworowych 

Cetuximab  

przeciwciało przeciw EGFR 

zatwierdzone przez  FDA do leczenia HNC i CRC 
promuje ADCC,  wywołuje efekt immunostymulujący 

Bevacizumab 

przeciwciało neutralizujące VEGF 

GM, CRC, CC, RCC, LC 
                                     nasila naciekanie masy guza przez kom T i B oraz blokuje Treg 

 



Onco Targets Ther. 2016; 9: 1181–1188. 

Farletuzumab (MORAb-003)  
is a humanized monoclonal antibody of immunoglobulin G subtype 1 kappa, 
targeting human FRα.  



 nagie przeciwciała, które aktywują potencjalnie letalne receptory  

    na powierzchni komórek nowotworowych 

 

Tigatuzumab (CS-1008)  

przeciwciało przeciw jednemu z receptorów  

dla czynnika martwicy nowotworu  TNFRSF10B (TRAILR2) 
 



 Koniugaty immunologiczne - przeciwciała skierowane  

    przeciw TAA sprzężone z toksynami lub izotopami   

    promienitwórczymi 

 

 

Gemtuzumab ozogamicin 

anty CD33 sprzężone z kalicheamicyną  

zatwierdzone do stosowania w ostrej białaczce szpikowej 

 



 przeciwciała przeciw TAA: opsonizujące, aktywujące ADCC,  

    fagocytozę i cytotoksyczność zależną od dopełniacza 

 

 

 

Rituximab  

przeciwciało przeciw CD20  

zatwierdzone  do leczenia B-CLL i chłoniaków nieziarniczych 



 Białka chimeryczne (bispecific T-cell engagers” (BiTEs)), 
dwa fragmenty zmienne  różnych przeciwciał monoklonalnych, jedno skierowane przeciw 
TAA, drugie przeciw antygenowi powierzchniowemu komórek T 

 

 

 

Blinatumomab  

zatwierdzony do leczenia B-ALL  



        Drugi sygnał                         Pierwszy sygnał                   



 Inaktywacja (anergia) limfocytów 





Ipilimumab: CTLA-4 inhibitor 
Nivolumab, pembrolizumab: PD-1 inhibitors  

© 2016 by American Society of Clinical Oncology 



Amerykańskie Towarzystwo Badań Klinicznych (ASCO) w najnowszym, 11.  

raporcie „Clinical Cancer Advances 2016”, opublikowanym na łamach 

 „Journal of Clinical Oncology”, ogłosiło, co było największym osiągnięciem  

w leczeniu chorób nowotworowych w 2015 roku. 



Front Immunol. 2016; 7: 11 

Tregalizumab   
A Monoclonal Antibody to Target Regulatory T Cells 



J Nat Sci Biol Med. 2016 Jan-Jun; 7(1): 4–9 

Vedolizumab  

humanized monoclonal antibody, which acts against α4β7 integrin 
heterodimer and blocks the interaction of α4β7integrin with MAdCAM-1. 



 
Przeciwciało 

 
Charakterystyka 

Tocilizumab  IL-6 receptor inhibitor 

Tocilizumab  IL-6 receptor inhibitor 

Rituximab CD20 inhibitor (destroys B cells) 

Abatacept  T cell co-stimulation modulator 

Abatacept  T cell co-stimulation modulator 

Adalimumab TNF alpha inhibitors 

Etanercept 

Golimumab 

Golimumab 

Certolizumab  

Infliximab 

Anakinra IL-1 receptor inhibitor 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2015 Aug.  

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu RZS 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0012454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0012019
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0008771
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0008771
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0008825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0010203
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0010498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0010498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0009532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0010708
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0008999
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Dabigatran 
thrombin inhibitors  

Apixaban , rivaroxaban 
factor Xa inhibitors  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26937198
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26937198
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26937198
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26937198
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26937198


rekombinowane humanizowane przeciwciało monoklonalne skierowane 
przeciwko α4β1 integrynie – glikoproteinie znajdującej się na powierzchni 
limfocytów i monocytów, niezbędnej w procesach adhezji i migracji komórek 

Natalizumab 

Transport przez barierę krew-mózg 

Engelhardt E, Ranshoff RM. Trends in Immunology 2002  



 
  wzrost częstości infekcji górnych dróg oddechowych i układu moczowego, 
rzadkie reakcje nadwrażliwości, uszkodzenie wątroby, 
 
  czynniki ryzyka PML: obecność przeciwciał przeciwko wirusowi JC, czas 
trwania leczenia (> 2 lat), wcześniejsze stosowanie immunosupresji.  
 
 

Natalizumab: objawy niekorzystne 

  ryzyko infekcji oportunistycznych  
   oraz postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML) 



 niejednorodny rozkład antygenów na powierzchni i wewnątrz guza 
 jego zmienne ukrwienie   
 zwiększone ciśnienie śródmiąższowe  
 obecność ognisk martwicy w obrębie nacieku nowotworowego, 
zmniejszające     
     zdolność przenikania do niego przeciwciał 
 w otoczeniu guza może znajdować się tylko niewielka liczba komórek     
     efektorowych dla reakcji ADCC.  
 część antygenów może przedostawać się do dużych naczyń krwionośnych,    
     gdzie po związaniu z wolnymi przeciwciałami zmniejsza się ich stężenie w  
     bezpośrednim sąsiedztwie guza.  
 powstawanie reakcji krzyżowych z antygenami tkanek prawidłowych.  

Ograniczenia immunoterapii z udziałem moabs 


