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LAKTADHERYNA
MA£E BIA£KO O WIELKICH MO¯LIWOCIACH*
LACTADHERIN  SMALL PROTEIN WITH BIG POTENTIAL
Tomasz MISZTAL, Marian TOMASIAK
Zak³ad Chemii Fizycznej Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku
Streszczenie: Laktadheryna (znana tak¿e jako milk fat globule factor 8  MFG-F8) jest glikoprotein¹ o
masie 47 kDa, po raz pierwszy wykryt¹ w b³onie kuleczek t³uszczowych mleka. Laktadheryna jest
wydzielana przez komórki nab³onka gruczo³u piersiowego u ludzi, krów i myszy. Obecnoæ tego bia³ka
w mleku kobiecym odgrywa wa¿n¹ rolê w ochronie dzieci przed zaka¿eniami rotawirusowymi. Laktadheryna jest produkowana tak¿e przez komórki miêni g³adkich naczyñ krwiononych, komórki ródb³onka i makrofagi. Bia³ko w czêci N-koñcowej ma domenê analogiczn¹ do nab³onkowego czynnika
wzrostu  EGF (epidermal growth factor), umo¿liwiaj¹c¹ jego wi¹zanie do integryn aVb5 i aVb3. W
czêci C-koñcowej obecna jest domena C2, która odpowiada za stereospecyficzne przy³¹czanie do
fosfatydylo-L-seryny (PS). Struktura ta determinuje ró¿norodne funkcje fizjologiczne tej glikoproteiny.
Laktadheryna wydzielana przez makrofagi stymuluje fagocytozê cz¹stek apoptotycznych przez tworzenie mostków pomiêdzy PS na powierzchni komórek apoptotycznych oraz integrynami aVb3 na
powierzchni fagocytów. Nieobecnoæ lub obni¿one stê¿enie laktadheryny prowadz¹ do akumulacji resztek komórek apoptotycznych w warstwie podródb³onkowej naczyñ krwiononych, co prowadzi do
przypieszonego wytwarzania p³ytek mia¿d¿ycowych. Laktadheryna odgrywa tak¿e rolê w oczyszczaniu krwiobiegu z eksponuj¹cych PS mikropêcherzyków zrzucanych przez p³ytki krwi, zapobiegaj¹c
stanom nadkrzepliwoci. Domena C2 laktadheryny, wi¹¿¹ca PS, wykazuje homologiê z domenami C2
obecnymi w czynnikach krzepniêcia krwi VIII i V. Ze wzglêdu na stosunkowo nisk¹ masê cz¹steczkow¹
i odpornoæ na trawienie, laktadheryna mo¿e s³u¿yæ jako ³atwo przyswajalny zwi¹zek o aktywnoci
antykoagulacyjnej, gdy¿ mo¿e blokowaæ wi¹zanie do PS (inhibicja kompetycyjna) czynników krzepniêcia VIII i V, a co za tym idzie hamowaæ tworzenie aktywnych kompleksów tenazy i protrombinazy na
powierzchni eksponuj¹cych PS p³ytek krwi, mikropêcherzyków i erytrocytów. Laktadheryna wykazuje
du¿e podobieñstwo do anneksyny V. Jednak¿e w przeciwieñstwie do niej, laktadheryna wi¹¿e siê do b³on
przy znacznie ni¿szym stê¿eniu PS i nieobecnoci jonów wapnia. W niniejszym opracowaniu szczegó³owo przedstawiono aktulane spojrzenie na funkcje laktadheryny.
S³owa kluczowe: laktadheryna, anneksyna V, aktywnoæ prokoagulacyjna, czynniki krzepniêcia krwi,
fagocytoza, mia¿d¿yca, anemia sierpowata.
Summary: Lactadherin (also known as milk fat globule factor 8, MFG-F8) is a 47 kDa glycoprotein that
was found in milk fat globule membranes. Lactadherin is secreted into milk by mammary epithelial cells of
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humans, cows and mice. Its presence in milk is associated with protecting a breast-fed children against
rotavirus infections. The protein is also produced by vascular smooth muscle cells, endothelial cells and
macrophages. Lactadherin at the N-terminal part has an EGF-like domain (epidermal growth factor-like
domain) enabling its binding to aVb5 and aVb3 integrins and at the C-terminus has a C2 domain
responsible for a stereospecific binding to phosphatidyl-L-serine (PS). The presence of such structures
determines multiple physiological functions of this protein. Lactadherin secreted by macrophages promotes the phagocytosis of apoptotic particles by forming a bridges between PS on apoptotic cells and aVb3
integrins on phagocytes. Lactadherin deficiency leads to accumulation of apoptotic cell debris in subendothelium and thus alters the protective immunologic response which leads to an acceleration of atherosclerotic plaque development. Lactadherin may also play a role in the clearance of PS-expressing platelet
derived microparticles from the circulation thus reducing hypercoagulable state. PS binding C2 domain of
lactadherin shares homology with the C2 domains of blood coagulation factor VIII and factor V. Due to its
relatively low molecular weight and resistance to digest lactadherin may serve as an easy bioavailable
molecule with high potency to inhibit (competitively) factors VIII and V binding with PS-expressing
platelets, platelet derived microparticles or erythrocytes and thus reduce formation of procoagulant
tenase and prothrombinase complexes. Lactadherin exhibits a great similarity to annexin V. However, in
contrast to annexin V, lactadherin binds to the membranes at much lower PS concentration and in the
absence of calcium. This review presents evidence supporting these novel roles of lactadherin.
Key words: lactadherin, annexin V, procoagulant activity, blood coagulation factors, phagocytosis, atherosclerosis, sickle cell disease.

WSTÊP
Laktadheryna (ang. lactadherin, inne nazwy: bovine-associated mucoprotein,
PAS6/7, BA-46, P47, MFG-E8 [34]) jest glikoprotein¹ po raz pierwszy wyizolowan¹
z kuleczek t³uszczowych mleka krowiego [34, 36]. Jest w nich umiejscowiona po
zewnêtrznej stronie zewnêtrznej dwuwarstwy lipidowej i stanowi jedn¹ z dominuj¹cych frakcji bia³kowych (patrz rycina 1) [52]. W kolejnych latach odkryto jej
obecnoæ tak¿e w innych tkankach i narz¹dach: mêskim uk³adzie moczowo-p³ciowym
[35], nab³onku gruczo³u piersiowego, przewodach ¿ó³ciowych, gruczo³ach potowych,

RYCINA 1. Kuleczka t³uszczowa
mleka z zaznaczon¹ laktadheryn¹ [wg
Robenek i wsp. 2006]
FIGURE 1. Milk fat globule with
marked lactadherin [acc. to Robenek
et al. 2006]
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akrosomie plemnikach [34], nowotworach gruczo³u piersiowego [10], miêniach
g³adkich têtnic [17], keratynocytach [50]. Jest te¿ produkowana i wydzielana przez
stymulowane makrofagi [11] oraz niedojrza³e komórki dendrytyczne i pochodz¹ce
od nich egzosomy [53].
Badania strukturalne nad laktadheryn¹ wykaza³y, ¿e ma ona domeny wykazuj¹ce
homologiê do domen czynników krzepniêcia V i VIII oraz domeny ³¹cz¹ce siê z
receptorami integrynowymi obecnymi m.in. na powierzchni fagocytów. Wysuniêto
wiêc przypuszczenie, ¿e bia³ko to mo¿e modulowaæ kinetykê krzepniêcia i wp³ywaæ
na proces fagocytozy. By³ to pocz¹tek drogi odkrywania funkcji i roli laktadheryny.
Od tej pory dokonano wielu odkryæ, które stawiaj¹ tê glikoproteinê w wietle
zainteresowania naukowców, tak¿e ze wzglêdu na mo¿liwoæ praktycznego jej
zastosowania w medycynie.

STRUKTURA LAKTADHERYNY
Laktadheryna wo³owa jest bia³kiem zbudowanym z 427 aminokwasów (wliczaj¹c
18-aminokwasow¹ sekwencjê sygna³ow¹). Wystêpuje w dwóch izoformach o
masach 47 i 50 kDa. Ró¿nice w masie wynikaj¹ z ró¿nego stopnia glikozylacji; jedna
z form jest O-glikozylowana przy Ser9 i N-glikozylowana przy Asn41 i Asn209
(okrelana jako PAS6), druga O-glikozylowana przy Thr16 i N-glikozylowana przy
Asn41 (okrelana jako PAS7) [34]. Laktadheryna ludzka jest zbudowana z 387, a
szczurza z 427 aminokwasów. U myszy wykazano istnienie tzw. d³ugiej (463
aminokwasów) i krótkiej (426 aminokwasów) formy laktadheryny. Forma d³uga w
odró¿nieniu od formy krótkiej ma dodatkowy 37-aminokwasowy region bogaty w

RYCINA 2. Porównanie budowy domenowej laktadheryny (od góry): ludzkiej,
wo³owej i mysiej. Szczegó³owy opis
domen znajduje siê w tekcie [wg Shao i
wsp. 2008]
FIGURE 2. Comparison of domain structure of human (from above), bovine and
mice lactadherin. Details in text [acc. to
Shao et al. 2008]
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prolinê i treoninê (P/T rich region) (ryc. 2). Forma d³uga wydaje siê mieæ zwi¹zek
z apikaln¹ sekrecj¹ bia³ka, natomiast obecnoæ formy krótkiej wykazano w wielu
tkankach niepe³ni¹cych funkcji wydzielniczej [50]. Do powstania formy d³ugiej i
krótkiej dochodzi na etapie posttranskrypcyjnej modyfikacji pre-mRNA podczas
alternatywnego splicingu [19]. Laktadheryna wo³owa ma w czêci N-koñcowej dwie
domeny EGF (nazwa od homologii do nab³onkowego czynnika wzrostu  epidermal
growth factor) i dwie domeny C (C1 i C2) w czêci C-koñcowej (ryc. 2) [38].
Ludzka laktadheryna ma jedn¹ domenê EGF, sekwencja pozosta³ych trzech domen
jest w 67% homologiczna z laktadheryn¹ wo³ow¹ [10]. Domeny EGF odpowiadaj¹
za przy³¹czanie do receptorów integrynowych typu aVb5 i aVb3 [45]. Obecny
na drugiej z domen EGF (licz¹c od N-koñca) motyw RGD (arginina-glicyna-kwas
asparaginowy w sekwencji) jest rozpoznawany i wi¹zany przez receptory integrynowe [38]. Domeny C wykazuj¹ du¿¹ homologiê do dyskoidyn (discoidin domains)
[19]. Domeny typu C wystêpuj¹ tak¿e w cz¹steczkach czynników krzepniêcia V i
VIII. Pe³ni¹ rolê w wi¹zaniu tych czynników z obszarami b³on plazmatycznych
bogatymi w aminofosfolipidy [38]. Z tego te¿ powodu funkcjonuje równie¿ nazwa
domeny C typu F5/8 [35]. Zgodnoæ sekwencji domeny C2 ludzkiej laktadheryny,
g³ównej domeny odpowiedzialnej za wi¹zanie do b³ony, wynosi odpowiednio 43% i
38% w porównaniu z sekwencj¹ analogicznej domeny czynnika krzepniêcia V i VIII
[19]. Szczególnie dobrze poznana zosta³a struktura trzeciorzêdowa domeny C2.
Mo¿na przedstawiæ j¹ jako beczu³kê, której ciany buduje 8 struktur beta, otoczonych
przez 11 struktur beta po³¹czonych nieregularnymi pêtlami. W obrêbie pêtli znajduj¹
siê 4 aminokwasy hydrofobowe (Trp26, Leu28, Phe31 i Phe81 domeny C2), które
skierowane s¹ w stronê fazy wodnej i odpowiadaj¹ za dokowanie laktadheryny do
b³ony fosfolipidowej [38]. Struktura domeny C2 determinuje mechanizm wi¹zania
do b³ony, który jest podobny do mechanizmu wi¹zania do b³on czynników V i VIII
krzepniêcia [56]. G³ównym fosfolipidem, do którego wi¹¿e siê laktadheryna, jest
fosfatydyloseryna (PS) oraz w mniejszym stopniu fosfatydyloetanoloamina (PE) [49].
Laktadheryna mo¿e wiêc tworzyæ mostki pomiêdzy komórk¹ eksponuj¹c¹ PS a
komórk¹ maj¹c¹ odpowiedni receptor integrynowy np. makrofagiem [51]. Mechanizm wi¹zania jest stereoselektywny i polega podobnie jak w przypadku czynników
krzepniêcia V i VIII na rozpoznaniu motywu fosfo-L-seryny w cz¹steczce fosfatydyloseryny [19, 40]. Badania wykaza³y brak wi¹zania laktadheryny do fosfatydyloD-seryny [18, 40] oraz wi¹zanie do fosfatydylo-L-seryny na syntetycznych b³onach
fosfolipidowych [41] (ryc. 2).

ROLA LAKTADHERYNY W MECHANIZMIE FAGOCYTOZY
Proces apoptozy zwi¹zany jest z utrat¹ asymetrycznego rozmieszczenia fosfolipidów w b³onie plazmatycznej. Utrata asymetrii b³on spowodowana jest przechodzeniem PS z wewnêtrznej monowarstwy fosfolipidowej do zewnêtrznej. Pojawiaj¹ca
siê na powierzchni b³ony komórkowej PS stanowi sygna³ do fagocytozy [24]. Rol¹
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fizjologiczn¹ fagocytozy jest nie tylko likwidowanie patogenów, ale przede wszystkim
usuwanie cz¹stek apoptotycznych. Je¿eli ten mechanizm jest zak³ócony, dochodzi
do nagromadzenia martwych komórek i ich fragmentów, co mo¿e powodowaæ
wyst¹pienie szkodliwego stanu zapalnego.
Sporód wielu receptorów powierzchniowych komórek bior¹cych udzia³ w fagocytozie mo¿emy wyró¿niæ takie, dla których ligandem jest bezporednio PS oraz takie,
które przy³¹czaj¹ ligandy porednicz¹ce miêdzy komórk¹ apoptotyczn¹ a fagocytem.
Do pierwszej kategorii receptorów nale¿¹ np. bia³ko CD14 czy tzw. receptory
zmiataj¹ce (ang. scavenger receptors), takie jak: SRA, CD68, CD36 czy LOX.
Do drugiej kategorii receptorów zaliczamy receptory przy³aczaj¹ce takie ligandy, jak
np: trombospondyna, laktadheryna, b2 glikoproteina I czy tzw. defensywne
kolageny [22]. Receptory przy³¹czaj¹ce laktadherynê nale¿¹ do receptorów
integrynowych typu aVb3 i aVb5 znajduj¹cych siê na powierzchni makrofagów
oraz niedojrza³ych komórek dendrytycznych, w których odpowiadaj¹ za prezentowanie antygenów [55]. Laktadheryna mo¿e stanowiæ pomost pomiêdzy komórk¹/
cz¹stk¹ eksponuj¹c¹ PS a receptorem integrynowym obecnym na powierzchni
komórki fagocytuj¹cej. Laktadheryna poprzez domenê C2 wi¹¿e siê jednym koñcem
do PS, a drugim poprzez motyw RGD na domenie EGF do receptora integrynowego

RYCINA 3. Udzia³ laktadheryny we wzmacnianiu sygna³u do fagocytozy komórki apoptotycznej
eksponuj¹cej fosfatydyloserynê (FS). Dalsze objanienia w tekcie [wg Wu i wsp. 2006]
FIGURE 3. Lactadherin participate in amplification of signalling between phosphatidylserine-exposure
apoptotic cell and phagocyte [acc. to Wu et al. 2006]
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znajduj¹cego siê na powierzchni fagocytu. Sygna³ przekazywany poprzez receptory
wi¹¿¹ce laktadherynê umo¿liwia rozpoznawanie i wi¹zanie komórki/cz¹stki. Jednak
aby zasz³a internalizacja zwi¹zanej komórki/cz¹stki, wymagana jest aktywacja
receptora innego typu. Mo¿e nim byæ receptorowa kinaza tyrozynowa Mer-TK
wymagaj¹ca do swojej aktywacji ligandu ³¹cz¹cego j¹ z komórk¹ przeznaczon¹ do
poch³oniêcia przez fagocyt. Ligandem tym mo¿e byæ np. bia³ko Gas6 (ang. growth
arrest-specific 6) [21, 51]. Indukcja fagocytozy poprzez wi¹zanie laktadheryny do
receptora integrynowego zachodzi przez aktywacjê modu³u CrkII-ELMO-DOCK180,
który aktywuje GTPazê Rac1. Bia³ko to jest plejotropowym (wielofunkcyjnym)
regulatorem komórkowym, odpowiedzialnym m.in. za procesy zwi¹zane z fagocytoz¹,
w tym reorganizacjê cytoszkieletu (ryc. 3) [11]. Mo¿na przypuszczaæ wiêc, ¿e
laktadheryna pe³ni funkcjê wzmacniania sygna³u do fagocytozy pochodz¹cego od
receptorów innego typu. Takie przypuszczenia potwierdzi³y liczne badania, w których
wykazano, ¿e brak lub deficyt laktadheryny w znacznym stopniu os³abia proces
fagocytozy, co mo¿e prowadziæ do nagromadzenia martwych komórek i ich
fragmentów, a w rezultacie do licznych stanów patologicznych. Badania w modelach
mysich wykaza³y daleko id¹c¹ korelacjê pomiêdzy deficytem laktadheryny a
rozwojem mia¿d¿ycy, nagromadzeniem siê martwych komórek w ró¿nych narz¹dach
czy zwiêkszonym stê¿eniem mikropêcherzyków w osoczu [1, 6, 12]. Wykazano
ponadto, ¿e wi¹zanie laktadheryny do b³on eksponuj¹cych PS wzrasta proporcjonalnie
do obni¿ania potencja³u transmembranowego podczas apoptozy [46].

ROLA LAKTADHERYNY W FAGOCYTOZIE
MIKROPÊCHERZYKÓW P£YTKOWYCH
Laktadheryna okaza³a siê równie¿ czynnikiem u³atwiaj¹cym fagocytozê
mikropêcherzyków zrzucanych z powierzchni p³ytek krwi  PMP (ang. platelet
microparticles). S¹ to niewielkie (<1 mm) pêcherzyki maj¹ce du¿e iloci PS w
zewnêtrznej monowarstwie lipidowej. Mog¹ one byæ zrzucane (ang. shedding) z
powierzchni aktywowanej p³ytki stanowi¹c ród³o dodatkowej powierzchni katalitycznej dla czynników krzepniêcia krwi. Z uwagi na swoje niewielkie rozmiary mog¹
pe³niæ one funkcjê prokoagulacyjn¹ nawet w oddalonych od miejsca powstania
rejonach uk³adu krwiononego [28]. Ich podwy¿szone stê¿enie stwierdzono we krwi
chorych m.in. po incydentach naczyniowo-mózgowych, w przebiegu dusznicy
bolesnej i po zawale miênia sercowego [20, 25]. Mikropêcherzyki te mog¹ te¿
stymulowaæ komórki hematopoetyczne i przenosiæ receptory specyficzne dla p³ytek
na inne komórki [25, 33]. Dasgupta i wspó³pracownicy wykazali, ¿e w osoczu
myszy pozbawionych genu koduj¹cego laktadherynê stwierdzono kilkukrotnie wy¿sze
stê¿enie mikropêcherzyków p³ytkowych i dwukrotnie zwiêkszon¹ produkcjê trombiny
[6]. Wyniki te wskazuj¹ na istotn¹ rolê laktadheryny w zapobieganiu tworzenia siê
przypadkowych zakrzepów spowodowanych obecnoci¹ mikropêcherzyków.
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ROLA LAKTADHERYNY W PATOGENEZIE MIA¯D¯YCY
Aktualnie akceptowany model powstawania zmian mia¿d¿ycowych zwi¹zany jest
ze stanem hiperlipidemii. Towarzysz¹cy jej wzrost iloci utlenionych form lipoprotein
o niskiej gêstoci  LDL (ang. low density lipoproteins) mo¿e prowadziæ do
uszkodzeñ komórek ródb³onka i wzrostu jego przepuszczalnoci. Uszkodzone
komórki ródb³onka produkuj¹ reaktywne formy tlenu, które dodatkowo utleniaj¹
cz¹steczki LDL. Tak utlenione cz¹steczki LDL przenikaj¹ pod warstwê komórek
ródb³onka naczyñ krwiononych, gdzie s¹ wychwytywane i poch³aniane w drodze
endocytozy przez migruj¹ce makrofagi. Makrofagi wype³nione utlenionymi LDL
przekszta³caj¹ siê w komórki piankowate, które nie s¹ w stanie metabolizowaæ
toksycznych, utlenionych LDL. Po nagromadzeiu du¿ej iloci LDL komórki
piankowate ulegaj¹ rozpadowi na mniejsze od nich cz¹stki apoptotyczne, które
stanowi¹ ród³o czynników prozapalnych, w tym cytokin [1, 31]. Krytycznym
momentem w rozwoju blaszki mia¿d¿ycowej jest zaburzenie równowagi pomiêdzy
powstawaniem komórek piankowatych a ich fagocytoz¹ przez nap³ywaj¹ce makrofagi
[19, 32]. Przesuniêcie tej równowagi w stronê nagromadzenia siê komórek piankowatych prowadzi do rozrostu rdzenia nekrotycznego i przyspieszenia procesu powstawania p³ytki mia¿d¿ycowej [47, 48]. W tym krytycznym momencie niezwykle istotn¹
rolê odgrywa laktadheryna, która poprzez opsonizacjê cz¹stek apoptotycznych,
powstaj¹cych z komórek piankowatych, u³atwia ich wydajn¹ fagocytozê wygaszaj¹c
stan zapalny i zmniejszaj¹c przez to ryzyko progresji zmian mia¿d¿ycowych (ryc.
4). Badania wykaza³y, ¿e zahamowanie ekspresji laktadheryny w leukocytach
powoduje redukcjê sekrecji interleukiny-10 oraz zwiêkszenie wydzielania interferonu
g w mia¿d¿ycowych têtnicach, a tak¿e zmniejszenie aktywnoci supresorowej
regulatorowych limfocytów T. Wszystkie te efekty by³y zwi¹zane z nasileniem zmian
mia¿d¿ycowych têtnic [1]. Obserwacje te mog¹ czêciowo t³umaczyæ zwiêkszone
ryzyko rozwoju mia¿d¿ycy u m³odych pacjentów cierpi¹cych na toczeñ rumieniowaty
uk³adowy. Choroba ta charakteryzuje siê m.in. defektywn¹ fagocytoz¹ i zwiêkszon¹
akumulacj¹ komórek apoptotycznych [26].

ROLA LAKTADHERYNY W ANEMII SIERPOWATEJ
Anemia sierpowata jest chorob¹, w przebiegu której niewielki procent krwinek
czerwonych charakteryzuje siê redystrybucj¹ PS do zewnêtrznej monowarstwy b³ony
komórkowej [24]. Dasgupta i Thiagarajan wykazali, ¿e laktadheryna wi¹¿e siê z
krwinkami czerwonymi zdrowych ludzi na poziomie 0,5%, natomiast wi¹zanie do
krwinek pobranych od chorych na anemiê sierpowat¹ by³o 2 do 10 razy wiêksze.
Udowodniono te¿ stymulacjê fagocytozy zwi¹zanych z laktadheryn¹ krwinek, co
sugeruje jej rolê w oczyszczaniu krwi z patologicznie zmienionych komórek.
Fagocytoza eksponuj¹cych PS krwinek sierpowatych by³a hamowana przez
abciksimab  przeciwcia³o blokuj¹ce receptor integrynowy aVb3, co potwierdza,
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RYCINA 4. Rola laktadheryny w fagocytozie komórek piankowatych i hamowaniu rozwoju mia¿d¿ycy:
LDL  lipoproteiny o niskiej gêstoci (low density lipoproteins), ROS  reaktywne formy tlenu (reactive
oxygen species), VCAM-1  bia³ko porednicz¹ce w adhezji monocytów do komórek ródb³onka (vascular cell adhesion molecule-1), FS  fosfatydyloseryna [wg Packard i Libby 2008]
FIGURE 4. Role of lactadherin in phagocytosis of foam cells and inhibition of arteriosclerosis development: LDL  low density lipoproteins, ROS  reactive oxygen species, VCAM-1  vascular cell
adhesion molecule-1, FS  phosphatidylserine

¿e jest on receptorem wi¹¿¹cym laktadherynê [9]. Z kolei Guchhait i wspó³pracownicy zaobserwowali, ¿e laktadheryna w anemii sierpowatej poredniczy w
adhezji erytrocytów do ródb³onka naczyñ krwiononych podczas przep³ywu krwi.
Podanie przeciwcia³a przeciwko laktadherynie znosi³o tê adhezjê [14]. Wykazano
tak¿e zale¿n¹ od laktadheryny fagocytozê prawid³owo wykszta³conych, starzej¹cych
siê erytrocytów przez komórki ródb³onka naczyñ krwiononych. Dowodzi to istotnej
roli tej glikoproteiny w oczyszczaniu organizmu z komórek, których funkcja mo¿e
byæ zaburzona w konsekwencji starzenia siê lub choroby [13].

ROLA LAKTADHERYNY W MORFOGENEZIE I INWOLUCJI
GRUCZO£U PIERSIOWEGO
Apoptoza jest procesem niezbêdnym w ró¿nicowaniu tkanek, utrzymywaniu ich
w stanie funkcjonalnym, a zak³ócenia w jej przebiegu czêsto s¹ przyczyn¹ stanów
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patologicznych. Badania przeprowadzone przez Atabai i wspó³pracowników wykaza³y,
¿e brak ekspresji laktadheryny u myszy uniemo¿liwia inwolucjê (zmniejszanie siê)
gruczo³u piersiowego po okresie laktacji, skutkuj¹c nagromadzeniem nieusuniêtych,
martwych komórek, uszkodzeniami tkanki i stanami zapalnymi [2]. Stwierdzono te¿,
¿e u myszy pozbawionych genu koduj¹cego laktadherynê nie dochodzi do prawid³owego wykszta³cenia gruczo³u piersiowego [12].

WP£YW LAKTADHERYNY NA KRZEPNIÊCIE KRWI
Laktadheryna konkuruje z bia³kami osocza maj¹cymi domeny C, wi¹¿¹ce PS. Do
najwa¿niejszych bia³ek tego rodzaju nale¿¹ czynniki krzepniêcia V i VIII. Laktadheryna
dzia³a hamuj¹co na te czynniki krzepniêcia na zasadzie kompetycji o miejsca wi¹zania
do bogatych w PS domen b³on fosfolipidowych, a nie na zasadzie tworzenia kompleksu
bia³ko-bia³ko. Konkurencja o wi¹zanie PS, pojawiaj¹cej siê w zewnêtrznej monowarstwie b³ony plazmatycznej podczas procesu aktywacji p³ytek krwi, decyduje o
w³aciwociach antykoagulacyjnych laktadheryny. Uniemo¿liwia ona bowiem powstanie
aktywnoci prokoagulacyjnej, która jest zale¿na od tworzenia aktywnych kompleksów
tenazy i protrombinazy, wymagaj¹cych przy³¹czenia do b³on maj¹cych domeny bogate
w PS odpowiednio aktywnego czynnika VIII i aktywnego czynnika V (ryc. 5).

RYCINA 5. Blokowanie fosfatydyloseryny na b³onie p³ytki krwi przez laktadherynê hamuje w 98%
aktywnoæ kompleksów tenazy i protrombinazy (inhibicja kompetycyjna) [wg Shi i wsp. 2008]
FIGURE 5. Phosphatidylserine blocking on the surface of platelets by lactadherin inhibits tenase and
prothrombinase activity in 98% (acc. to Shi et al. 2008]
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Powstanie tych kompleksów na powierzchni b³ony plazmatycznej umo¿liwia 300000
razy szybsz¹ produkcjê trombiny ni¿ gdy s¹ one obecne w fazie p³ynnej osocza. Wyniki
badañ przeprowadzonych przez Shi i Gilberta z wykorzystaniem cytometrii przep³ywowej z u¿yciem znakowanych fluorescencyjnie czynników krzepniêcia wykaza³y, ¿e
laktadheryna mo¿e byæ skutecznym inhibitorem czynników V i VIII w stê¿eniu co
najmniej kilkunastokrotnie mniejszym ni¿ anneksyna V  jedyne obecnie stosowane
bia³ko o podobnym mechanizmie dzia³ania na proces krzepniêcia. Laktadheryna hamuje
tak¿e wi¹zanie do b³on czynnika krzepniêcia VII. Dowiadczenia z inhibicj¹
kompleksów tenazy i protrombinazy in vitro dowiod³y, ¿e wi¹zanie laktadheryny do
b³on plazmatycznych zachodzi przy zawartoci PS w iloci u³amka procenta, podczas
gdy anneksyna V wi¹¿e siê do b³on przy zawartoæi PS powy¿ej 2,5%. Badania tego
samego zespo³u nad ekspresj¹ PS w procesie aktywacji p³ytek krwi in vivo pozwoli³y
na udowodnienie, ¿e powstawanie aktywnoci prokoagulacyjnej na powierzchni p³ytek
krwi ma zwi¹zek nie tylko z ekspresj¹ PS, ale tak¿e ze wzrostem stopnia krzywizny
b³ony [39, 41]. W odró¿nieniu od anneksyny V, laktadheryna mo¿e wi¹zaæ siê z
regionami b³on plazmatycznych o znacznej krzywinie, np. w rejonach pseudopodiów
wytwarzanych w procesie aktywacji p³ytek krwi.
Wykorzystanie laktadheryny jako sondy wykrywaj¹cej obecnoæ PS na zewnêtrznej warstwie b³ony plazmatycznej pozwoli³o udowodniæ, ¿e stymulacja p³ytek krwi
trombin¹ wywo³uje przejciow¹ eksternalizacjê PS w iloci, która jest niewystarczaj¹ca do zwi¹zania aneksyny V do powierzchni zaktywowanych tym sposobem
p³ytek. Próbê tê mo¿na przeprowadzaæ na rozcieñczonym osoczu bogatym w p³ytki,
co u³atwia jej wykorzystanie w praktyce [42]. Wy¿ej wymienieni badacze wykazali
tak¿e, ¿e czas krzepniêcia pe³nej krwi przy stê¿eniu 100 nM laktadheryny jest
wyd³u¿ony 3-krotnie. Dla porównania anneksyna V w identycznym stê¿eniu wyd³u¿a
czas krzepniêcia 1,5-krotnie. Równie¿ czas protrombinowy jest wyd³u¿ony w
porównaniu z efektem dzia³ania aneksyny V i wynosi odpowiednio 150% w obecnoci 60 nM laktadheryny i 20% przy identycznym stê¿eniu anneksyny V [39].
Wyniki badañ przeprowadzonych przez Zhou i wspó³pracowników dowodz¹, ¿e
laktadheryna wyd³u¿a czas krzepniêcia 2,4-krotnie oraz hamuje produkcjê trombiny
o 85% przy stê¿eniu 32 nM [56]. Wykazano tak¿e, ¿e laktadheryna mo¿e byæ
skutecznym rodkiem antykoagulacyjnym w stanach nadkrzepliwoci wywo³anych
cyklosporyn¹ A, cisplatyn¹ i daunorubicyn¹ [20, 54, 57].

ROLA LAKTADHERYNY W ZALE¯NEJ OD NOWOTWORZENIA
ANGIOGENEZIE
Laktadheryna jest obecna w kobiecym mleku i ulega wzmo¿onej ekspresji w
nowotworach piersi, zatem mo¿e s³u¿yæ za bia³ko markerowe przy diagnostyce tego
rodzaju nowotworów [40]. Ekspresjê laktadheryny wykazano równie¿ w komórkach
czerniaka z³oliwego, których progresja jest promowana prze tê glikoproteinê [32],
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w liniach komórkowych nowotworów myszy i w komórkach nowotworowych
trzustki, nie wykryto jej natomiast w zdrowej trzustce myszy [29]. Udokumentowano
rolê laktadheryny jako promotora zale¿nych od nowotworzenia procesów angiogenezy i wzrostu guza. Zjawisko to najprawdopodobniej wi¹¿e siê z rol¹ integryn
aVb3 i aVb5 w angiogenezie i histogenezie [37, 45]. Neutzner i wspó³pracownicy
pos³uguj¹c siê modelem transgenicznych myszy pozbawionych genu koduj¹cego
laktadherynê wykazywali siêgaj¹ce 25% zmniejszenie proliferacji komórek w
wyspach angiogenezy. Korelowa³o to ze zwiêkszeniem liczby komórek apoptotycznych. Wykorzystuj¹c technikê immunohybrydyzacji in situ wykazano, ¿e
laktadheryna nie akumuluje siê w komórkach j¹ produkuj¹cych, lecz w tkankach
narz¹dów maj¹cych stosowne receptory [29]. Monoklonalne, humanizowane przeciwcia³o przeciwko laktadherynie pod nazw¹ angiolix, wi¹¿¹ce siê do domeny EGF
laktadheryny zawieraj¹cej motyw RGD, interferuje z wi¹zaniem laktadheryny do
integryn. Powoduje to odizolowanie komórek nowotworowych od pod³o¿a i ich
przejcie w stan apoptozy, co hamuje wzrost nowotworu [10]. Podobny efekt
osi¹gniêto stosuj¹c abciksimab  przeciwcia³o skierowane przeciwko receptorom
integrynowym aVb3, dla których laktadheryna stanowi ligand [8]. Laktadheryna,
bêd¹c czynnikiem promuj¹cym niektóre typy nowotworów, stanowi zatem potencjalny
cel ukierunkowanej terapii.

ROLA LAKTADHERYNY W OCHRONIE PRZED INFEKCJAMI
ROTAWIRUSOWYMI
Bojsen i wsp. zaproponowali, ¿e obecnoæ laktadheryny w mleku kobiecym wi¹¿e
siê z jego akywnoci¹ przeciwko infekcjom rotawirusowym [5, 23]. Infekcje te
wywo³uj¹ u dzieci ciê¿kie biegunki, które bardzo czêsto prowadz¹ do niebezpiecznego
dla ¿ycia odwodnienia organizmu. Badania na liniach komórkowych wykaza³y 50%
zahamowanie infekcji rotawirusowych przy stê¿eniu ludzkiej laktadheryny 0,02
mg/ml, podczas gdy fizjologiczne stê¿enie tego bia³ka w mleku osi¹ga poziom 0,139
mg/ml w okresie poporodowym i spada do poziomu 0,066 mg/ml po 6 tygodniach
od porodu [5]. Warto zwróciæ uwagê na wyniki badañ poziomu laktadheryny w
osoczu nowo narodzonych ciel¹t. Ronie on od 0,07 mg/ml przed karmieniem do
1,2 mg/ml po okresie karmienia, co wskazuje na mo¿liw¹ fizjologiczn¹ rolê tego bia³ka
jako czynnika przeciwwirusowego [39]. Mechanizm hamowania infekcji rotawirusowych nie zosta³ dok³adnie poznany. Sugeruje siê, ¿e hamowanie infekcji zachodzi
na etapie wi¹zania wirusów do powierzchni komórek, prawdopodobnie za porednictwem ³añcuchów cukrowych laktadheryny [5]. Laktadheryna wykazuje odpornoæ
na trawienie w przewodzie pokarmowym. Obserwacja ta w po³¹czeniu z faktem,
¿e poziom tej glikoproteiny w osoczu ciel¹t ulega znacznemu podwy¿szeniu w wyniku
karmienia, sugeruje funkcjê laktadheryny jako czêci odpornoci nieswoistej
przekazywanej z mlekiem matki [23].
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ROLA LAKTADHERYNY W MÊSKIM UK£ADZIE
ROZRODCZYM I ZAP£ODNIENIU
Laktadheryna jest obecna w mêskim uk³adzie rozrodczym. W najbardziej
proksymalnym regionie naj¹drza produkowane i wydzielane s¹ czynniki maj¹ce
kluczowe znaczenie w dojrzewaniu i przechowywaniu plemników. Wród nich jest
laktadheryna, zwana wczeniej bia³kiem SED-1 [34]. Shur i wspó³pracownicy
wykazali, ¿e jest ona wydzielana apikalnie do wiat³a naj¹drzy, gdzie op³aszcza
plemniki i umo¿liwia ich interakcjê z os³onk¹ przejrzyst¹ (zona pellucida) komórki
jajowej. Proces ten u³atwia wnikniêcie plemnika do wnêtrza komórki jajowej i jej
zap³odnienie [44]. Laktadheryna jest tak¿e wydzielana bazalnie, co sugeruje jej rolê
jako czynnika warunkuj¹cego prawid³ow¹ adhezjê komórek naj¹drzy. Samce myszy,
bêd¹ce recesywnymi homozygotami w genie koduj¹cym SED-1, by³y dotkniête
patologiami zwi¹zanymi z adhezj¹ tkanek naj¹drzy, takimi jak oderwanie nab³onka
czy rozwój ziarniaka nasiennego [35]. Podsumowuj¹c, mêski uk³ad rozrodczy jest
miejscem, w którym laktadheryna pe³ni ró¿ne funkcje. Z jednej strony warunkuje
prawid³ow¹ strukturê tkanki naj¹drzy, z drugiej za stanowi czynnik umo¿liwiaj¹cy
mêskim komórkom rozrodczym zap³odnienie komórki jajowej.

ROLA LAKTADHERYNY W AMYLOIDOZIE
Haggqvis i wspó³pracownicy wykazali ekspresjê laktadheryny w komórkach miêni
g³adkich aorty oraz mo¿liwoæ powstawania w³ókien amyloidopodobnych z produktu
proteolizy laktadheryny  mediny, odpowiadaj¹cej fragmentowi laktadheryny w
obrêbie aminokwasów 245294 [16]. Mechanizm powstawania amyloidu tego
pochodzenia w aorcie pozostaje niejasny; sugeruje siê, ¿e przy du¿ym stê¿eniu
cz¹stek mediny mog¹ one ³¹czyæ siê ze sob¹ strukturami b i tworzyæ fibrylarne
agregaty [17]. W chorobie Alzheimera dochodzi do akumulacji amyloidu b na skutek
nieprawid³owego przekszta³cenia bia³ka prekursorowego b amyloidu  APP (ang.
amyloid precursor protein) przez sekretazy b i g [16]. Amyloid b mo¿e wywo³ywaæ aktywacjê oraz apoptozê komórek powoduj¹c eksternalizacjê PS. Amyloid
wykazuje powinowactwo do PS i mo¿e gromadziæ siê na bogatych w PS b³onach
komórkowych [17]. Badania wykaza³y, ¿e amyloid b gromadzi sie w miejscach, gdzie
ekspresja laktadheryny jest obni¿ona b¹d zahamowana. Dodatkowo w tych
miejscach dochodzi do nagromadzenia komórek apoptotycznych [4].

PERSPEKTYWY
Laktadheryna jest dogodnym i skutecznym narzêdziem molekularnym do
wykrywania ekspresji PS, np. podczas aktywacji p³ytek krwi czy apoptozy ró¿nych
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typów komórek, w tym nowotworowych poddanych dzia³aniu substancji cytotoksycznych [43, 49]. Z drugiej strony mo¿na traktowaæ to bia³ko jako bardzo
skuteczny czynnik antykoagulacyjny, a tak¿e, maj¹c na wzglêdzie jego funkcjê
promuj¹c¹ angiogenezê, jako cel terapii przeciwnowotworowej. W porównaniu z
powszechnie stosowanym bia³kowym markerem ekspresji PS  anneksyn¹ V,
laktadheryna wykazuje niezale¿ne od jonów wapnia wi¹zanie do PS przy stê¿eniach
tego fosfolipidu na zewnêtrznej stronie b³ony plazmatycznej ju¿ od u³amka procenta,
podczas gdy anneksyna V do istotnego ilociowo wi¹zania potrzebuje 2,5% i wiêcej
[39]. Wyniki badañ przeprowadzonych z wykorzystaniem cytometrii przep³ywowej
wskazuj¹ na wy¿sz¹ fluorescencjê zastosowaniu znakowanej fluorescencyjnie
laktadheryny w porównaniu do analogicznie oznakowanej anneksyny V. Czyni to
laktadherynê skuteczniejszym narzêdziem w badaniach naukowych oraz we
wczesnym wykrywaniu apoptozy np. przy diagnostyce rozsianego wykrzepiania
wewn¹trznaczyniowego [7] czy jako markera zmian krzywizny b³on plazmatycznych
komórek, np. w procesie aktywacji p³ytek krwi [39]. Wykorzystanie wiedzy o roli
laktadheryny w procesie angiogenezy nowotworów daje szanse na zwiêkszenie
skutecznoci obecnie stosowanych terapii. Wyniki badañ uzyskiwane na preparatach
bazuj¹cych na unieczynnianiu laktadheryny poprzez wi¹zanie siê z ni¹, jak angiolix
[10], b¹d blokuj¹cych specyficzne dla laktadheryny receptory, np. abciksimab [8]
sugeruj¹ potrzebê dalszych badañ nad wykorzystaniem tego bia³ka jako celu w terapii
nowotworów.
Laktadheryna wykazuje ponadto powinowactwo do receptorów integrynowych
typu aVb3 i aVb5, których ekspresja na powierzchni komórek nowotworowych
jest wysoka [3]. Laktadheryna podana lokalnie w formie radiofarmaceutyku mog³aby
w sposób godny zainteresowania podnieæ skutecznoæ terapii przeciwnowotworowej.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e laktadheryna jest obecna w podstawowym
pokarmie wszystkich ssaków  mleku. Wyniki badañ nad poziomem laktadheryny
w osoczu ciel¹t po okresie karmienia mlekiem wskazuj¹, ¿e przechodzi ona z
pokarmu do krwioobiegu, gdzie wykazuje dzia³anie przeciwzakrzepowe i immunologiczne [15, 24]. Id¹c tym tropem mo¿emy rozwa¿aæ mo¿liwoæ u¿ycia laktadheryny
jako aplikowanego doustnie rodka profilaktycznego, chroni¹cego organizm cz³owieka
przed szkodliwymi skutkami deficytu tego bia³ka, np. w procesie rozwoju blaszki
mia¿d¿ycowej. W³aciwoæ laktadheryny polegaj¹ca na indukcji fagocytozy w
stosunku do komórek b¹d ich fragmentów, oznakowanych tym bia³kiem stwarza
w perspektywie mo¿liwoæ selektywnego usuwania niepo¿¹danych mieci komórkowych z organizmu. Z ca³¹ pewnoci¹ laktadheryna jest bia³kiem wykazuj¹cym du¿y
potencja³ do zastosowañ medycznych. Jej biodostêpnoæ przy podawaniu doustnym
czyni z niej obiecuj¹cy rodek profilaktyczny, a liczba procesów, w które jest
zaanga¿owana w organizmie, powoduje, ¿e dalsze badania nad t¹ glikoprotein¹, jak
i w perspektywie zastosowanie jej jako leku, nale¿y z pe³nym przekonaniem oceniæ
jako wysoce po¿¹dane.
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