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SAMENVATTING.

Carcino Embryonaal Antigeen (CEA) is een•tumor-

geassocieerd antigeen. Het optreden van verhoogde CEA-

bloedspiegels is gecorreleerd met het optreden van malig-

niteiten. In het geval dat de tumoren in het urotheliale

stelsel zijn gelocaliseerd wordt dikwijls een verhoogde

CEA-spiegel in de urine gevonden. Infectie van het uro-

theliale systeem geeft vaak aanleiding tot het voorkomen

van zó sterk kruisreagerend materiaal in de urine, dat

de bepaling van het tumorgeassocieerde CEA klinisqh on-

bruikbare waarden oplevert. Derhalve werd getracht een

zodanige CEA-bepaling op te zetten, dat kruisreacties

tengevolge van infecties geen storing geven. Hiertoe

moest eerst CEA geisoleerd worden, waartegen dan anti-

serum kon worden opgewekt. Het isoleren van CEA bij

neutrale pH leverde echter nog onoverkomelijke'moeilijk-

heden op. Het verlies van CEA-activiteit tijdens de iso-

latie is nog niet bevredigend verklaard.
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INLEIDING.

CEA is de afkorting van Carcino Embryonaal Antigeen.

Hiermee wordt zowel een groep antigene determinanten aan-

geduid, als de drager van deze determinanten.

De naam is afkomstig van Gold en Freedm'an, die in

1965 voor het eerst rapporteerden over een antigene stof,

die niet in normaal weefsel voorkomt, maar wel in tumor-;

weefsel. Tevens komt deze stof gedurende de eerste zes.maan-

den van de zwangerschap voor in foetaal weefsel (darm,

lever, pancreas).

CEA wordt gedefinieerd door middel van zijn immuno-

logische eigenschappen.-CEA is kwalitatief en kwantitatief

te bepalen met behulp van een Radio Immuno Assay (RIA). i

CEA wordt doorgaans geïsoleerd uit de levermetastasen

van een colon- of rectumcarcinoom. Isolatie wordt uitgevoerd

door het weefsel te homogeniseren en te extraheren mei; 1 M

perchloorzuur. Verdere zuivering vindt plaats met gelfil-

tratie en soms electroforese.

CEA kan in serum voorkomen in concentraties die vari-

eren van 0.5 ng/ml (detectiegrens) tö'i enkele honderden

nanogrammen per milliliter. Afhankelijk van de gebruikte

assay is de bovengrens van de CEA-concentraties iri normaal

serum gesteld tussen 2.5 er. 12.5 ng/ml. Het voorkómen van

hogere CEA-concentraties in serum is gecorreleerd met patho-

logie, in het bijzonder met maligniteiten van hetvjentoder-

male systeem. Het voorkomen van verhoogde CEA-concentraties

in urine is gecorreleerd met carcinomen van het urothëliale

systeem.
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DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK.

Op de Afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Rotter-

damsch Radio-Therapeutisch Instituut (RRTI) is een onder-

zoek begonnen om de correlatie te onderzoeken tussen de'

CEA-concentratie in de urine van patiënten met een blaas-

carcinoom en hun klinische status. Er wordt verondersteld

dat de CEA-concentratie in de urine een indicatie geeft

over de uitgebreidheid van de tumor, over het effect van

therapie en over het optreden van recidieven. Het grootste

probleem bij het bepalen van CEA in urine is de invloed

van kruisreagerende stoffen. Deze kruisreagerende stoffen-,

komen in de urine voor indien de patiënt tevens oen infectie

van de urinewegen heeft (dit is bij blaastumor patiënten

vaak het geval). Deze kruisreagerende stoffen geven bij de

bepaling van CEA aanleiding tot hoge CEA-waarden. De bijdra-

ge van het tumor-geassociëerde CEA wordt hierdoor gemas-

keerd. Het doel van het onderzoek was, om een zodanige CEA- •

bepaling te ontwikkelen, dat het tumor-geassociëerde CEA

gemeten kan worden zonder storing van kruisreagerende stof-

fen. Het RRTI had een CEA-RIA, die bevredigende resultaten

gaf bij de bepaling van CEA in serum. Spoedig na de aanvang

van het onderzoek werd deze bepaling onbruikbaar voor het

meten van CEA in zowel serum als urine (zie het hoofdstuk

"CEA-RIA: uitvoering in het RRTI"). De bepaling van CEA

in serum werd voortgezet met de materialen uit dé CEA-ROCHE

kit van Hoffmann-La Roche. De behoefte aan een eigen CEA-

bepaling werd echter groter en wel om de volgende redenen:

1. onafhankelijkheid van de aflevering van de - kort houd-

bare - CEA-Roche kit.

2. betere mogelijkheden om de CEA-bepaling de gewenste modi-

ficatie te geven. Deze modificatie kan namelijk gezocht

worden in een voorbehandeling van de urine of in een wij-

ziging van de specificiteit van het antiserum. Aangezien

een voorbehandeling van de urine al gauw te arbeidsinten-

sief wordt voor een ro.utinebepaling,. verdient het zoeken

naar een voldoende specifiek antiserum de voorkeur (Deze

benadering gaat voorbij aan de mogelijkheid dat het tumor-

geassociëerde CEA immunologisch identiek is met de kruis-

reagerende stoffen in de urine van een patiënt met een.

blaastumor èn een blaasinfectie. Het is namelijk niet uit-

,ít¡

•Aja.



-2-

gesloten, dab het geïnfecteerde weefsel CEA gaat pro-

duceran als reactie op de infectie. In dit geval is het

probleem onoplosbaar,).

Derhalve werd besloten om het probleem van de bepaling

van CEA in urine voorlopig terzijde te leggen en een eigen

CEA-bepaling op te- zetten. Hiertoe moet CEA geisoleerd wor-

den; vervolgens kan hiertegen antiserum worden"opgewekt,

waarmee een CEA-RIA kan worden uitgevoerd. Bij''de isolatie

van CEA is ervan uitgegaan dat de gebruikelijke isolatie-

methode door middel vari extractie met i M perchloorzuur,

kan leiden tot de isolatie van een CEA-variant ,• die door

hydrolyse en denaturatie zodanig beschadigd is, dat er ver-

schillen in immunologische eigenschappen optreden ten op-

zichte van het natieve CEA (lit. 2, 3, 4, 44). Hierom is

besloten om CEA te isoleren bij neutrale pH. Het is echter

niet gelukt om in de beschikbare tijd een CEA-preparaat

van voldoende zuiverheid te verkrijgen, aangezien de CEA-

activiteit van het preparaat terugliep. Het verlies van

CEA-activiteit is niet bevredigend te verklaren (zië:

Discussie). Ongeveer T.egelijkertijd werd bij het Centraal

Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst in Amsterdam begon-

nen met de isolatie van CEA volgens de gebruikelijke pro-

cedure (lit. 33). Er wordt daar gebruik gemaakt van het-

zelfde uitgangsmateriaal. Hierbij bleek dat deze procedure

in ieder geval niet leidt tot "zuiver" CEA.

1 In de nu volgende hoofdstukken worden eerst een aantal,

aspecten van CEA beschreven: "CEA: biologisch", ''CEA: kli-

nisch", "CEA: chemisch", "CEA: Radio Immuno Assay".,Vervol-

gens wordt het werk aan de - onbruikbaar geworden - CEÄ-RIA

van het RRïI beschreven ("CEA-RIA: uitvoering op het RRTI")«

Het hoofdstuk "Isolatie van CEA" geeft een overzicht van de

extractie en zuiveringsmethcden, die onderzocht zijn. Commen-

taar hierop volgt in het hoofdstuk "Discussie". Tenslotte

volgen een drietal bijlagen over-de biosynthese van glyco-

proteinen, de eigenschappen van lectinen en het protocol

van de oude CEA-RIA van het RRTI, . '
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Om het lezen van dit verslag enigszins te vergemakke-
lijken, is achterin een uitklapbare lijst-van de gebruikte
afkortingen opgenomen.

CEA: BIOLOGISCH.' . " ,
CEA is-een glycoprotelne, dat slechts in belangrijke,

hoeveelheden wordt geproduceerd in de darm, lever en pancreas
van het embryo gedurende de eerste zes maanden van de zwanger-
schap. Na de zesde maand vindt repressie van de CEA-coderen-
de genen plaats. Bij gezonde volwassenen vindt slechts een
zeer beperkte CEA-productie plaats in de darmmucosa, zodat
soms CEA aantoonbaar is in de faeces (lit. 80, 81, 90).
Ook in het bloed is doorgaans een geringe hoeveelheid CEA
aantoonbaar. CEA. is gelocaliseerd in de glycocalix van de
darmmucosa (lit.1 34, 44, 53, 89, 90, 91).

In carcinomen van het entodermale systeem wordt de
repressie van de CSA-coderende.genen vaak verminderd of
geheel opgeheven. Er wordt dan CEA geproduceerd.pp plaatsen
waar de normale uitscheiding in het darmlumen niet mogelijk
is. CEA wordt dan afgevoerd via de. lymphe en.het bloed.
De CEA-concentratie in serum kan dan ver uitstijgen boven
de normale waarden (kleiner dan 12.5 ng/ml) tot waarden, die
doorgaans liggen tussen 10 ng/ml en 200 ng/ml (hoewel één
geval van 26.000 ng/ml gerapporteerd is (lit. 51)).

De CEA-productie door tumorcellen is vermoedelijk een
direct gevolg van het carcinögene proces en niet een gevolg

i • • _ ' - - " • '

van het feit dat tumorcellen actief groeiende, cellen zijn...
(lit. 90). . " ' . " ' - • " - ' .

•4s

CEA: KLINISCH,

Verhoogde CEA-concentraties in serum zijn gecorreleerd
met het optreden van maligniteiten_van o.a. het entodermale
systeem (b.v. lit. 39, 40, 44, 53, .64, .89, 90, 9Í). In
principe kan de kliniek op de volgende manieren profijt
trekken van de CEA-bepaiing:.. '" ' .

1) vro-eg-diagnostiek van patiënten, die verdacht worden van
tumoren en van "high-risk" groepen. =: ,r.̂ =----

2) controle van de therapie van patiënten met bewezen tumoren.
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3) follow-up van patiënten, die curatieve therapie hebben

ondergaan.
De interpretatie van de CEA-waarden wordt echter be-

moeilijkt door:
1) het hoge percentage vals-positieven bij gezonde mensen

(voornamelijk zware rokers en mensen, die regelmatig veel
alcohol drinken).

2) het niet te verwaarlozen percentage vals-negatieven bij
patiënten met bewezen tumoren..

3) het hoge percentage vals-positieven bij patiënten met
niet-maligne aandoeningen.

h) de afhankelijkheid van de CEA-waarden van de gebruikte
assay.
De basis van de eerste drie moeilijkheden moet gezocht

v/orden in de biosynthese van CEA.:
1) repressie van genen, die in een embryonaal stadium actief

zijn geweest, is nooit absoluut en is onderhevig aan
individuele verschillen. Derhalve is het optreden van
maligniteiten niet gecorreleerd met het voorkomen van
CEA in serum, maar met het voorkomen van méér CEA in
serum.

2) de repressie van genen, die alleen in een embryonaal
stadium actief zijn geweest, behoeft niet per se te
geschieden door een carcinogeen proces; terwijl het
carcinogene proces niet per se behoeft te leiden tot
de-repressie van juist de CEA-coderende genen.

3) er zijn verschillen in het immunologisch gedrag van
CEA, dat afkomstig is van verschillende patiënten.

4) er is verschil, in het immunologisch gedrag van CEA, dat
in het bloed van een patiënt voorkomt en het CEA, dat
uit de levermexastasen van dezelfde-patiënt kan worden
geisoleerd. Of CEA wordt gemodificeerd tijdens het
verblijf in het bloed, of tijdens de isolatie is niet
zeker, maar beide zijn mogelijk.

De interpretatie_moeilijkheden, dia toe te schrijven
zijn aan de bepalingsmethode,. komen voort uit de isolatie-
methode, de mate van zuiverheid van het CEA, dat voor de
immunisatie is gebruikt, de kwaliteit, van het antiserum en
de ui+voering van de assay. Op de problemen rond de radio

4



immuno assay wordt later ingegaan.

Ondanks de heterogeniteit van CEA, hebben alle CEA-

isomeren tenminste één antigene determinant gemeenschappe-

lijk. Dit verleent de bepaling zijn bestaansrecht. Het

klinische nut van de CEA-bepaling'is in de praktijk beperkt:

1. screening en vroegdiagnostxek gebaseerd op de CEA-

bepaling is niet zinvol: in dit stadium kunnen kleine,

niet-geraetastaseerde tumoren verwacht worden, die aan-

leiding geven tot niet of nauwelijks verhoogde CEA-waar-

den; juist deze lage CEA-waarden zijn moeilijk te inter-

preteren (indien duidelijk sterk verhoogde CEA-waarden

worden gevonden, dan duidt dit op een gemetastaseerde

tumor en deze is doorgaans niet afdoende te behandelen).

Als middel om tumoren op -te sporen, die nog in een goed

behandelbaar stadium zijn, is de CEA-bepaling dus niet

geschikt. •

2. de CEA-bepaling heeft wel waarde indien het verloop van

de CEA-waarden in de tijd wordt vervolgd (hiertoe moet

de correlatie tussen de aanwezigheid van een tumor en

een verhoogde CEA-waarde gelegd zijn). De CEA-bepaling

is dan een goede monitor voor het vervolgen van de

therapie (Vooral in het geval van chirurgische verwijde-

ring van de tumor, is het terugvallen van de CEA-waarden

naar het normale gebied een indicatie dat alle tumorweefsel

verwijderd is. Ook bij radio- en chemotherapie is de CEA-

, bepaling een bruikbaar middel om het effect van de therapie

te vervolgen).

3. ook voor de follow-up heeft de CEA-bepaling \tfaarde (de

correlatie tussen tumor en verhoogde CEA-waarde is hie:*"

dan al gelegd). Hier is vroegdiagnostiek van recidieven

mogelijk, aaxigèzien de CEA-waarde doorgaans al begint te

stijgen enige maanden voordat andere klinische symptomen

optreden (er zijn echter enige case-reports van recidieven,

die - in tegenstelling tot de primaire tumor - geen CEA

produceerden).

Zolang CEA nog niet ondubbelzinnig gedefinieerd is, is

de absolute concentratie van CEA niet te bepalen (er is nog

geen onaanvechtbare CEA-standaard). Aangezien de Hoffmianñ-

La Roche CEA-bepaling één van de- meest uitgevoerde bepalingen

'"a
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is, volgen hier - ter oriëntering - de normen die Hoffmann-

La Roche hanteert:

0 - 2.5 ng/ml: doorgaans gezonde personen, echter valt 27%

van de patiënten met entodermale tumoren in

deze range en 51 % van de patiënten met niet-

entodermale tumoren.

2.5 - 5.0 ng/ml: mogelijkheid van een carcinoom, echter valt 24%

van de patiënten met niet-maligne aandoeningen

in deze range en 22 % van de zware rokers.

5.0 -10 ng/ml: verdacht van- een carcinoom, echter valt 8 %

van de patiënten met niet-maligne aandoeningen

in deze range en 8 % van de zware rokers.

10 -20 ng/ml: zeer waarschijnlijk een carcinoom, echter valt

1.5 % van de patiënten met niet-maligne aan-

doeningen in deze range en 0.8 % van de zware

rokers.

meer dan 20 ng/ml: zeer waarschijnlijk een gemetastaseerd

carcinoom.

Voor andere assay's liggen deze'waarden anders. Doorgaans

wordt als bovengrens van de normale range 5 ng/ml genomen,

soms 12.5 ng/ml.

Het voorkomen van CEA in urine is duidelijk gecorreleerd

met carcinomen van het urotheliale systeem. Er is echter geen

correlatie van CEA in urine en in serum (de CEA-concentratie

in serum is meestal normaal) (lit. 82, 83, 84, 85, 86). Door-

gaans wordt M j de helft van de patiënten met tumoren van het

urotheliale systeem een verhoogde CEA-concentratie in de urine

gevonden. De hoogte van de concentratie is afhankelijk van de

uitgebreidheid van het proces. Infecties geven aanleiding tot

zodanige kruisreacties dat er geen klinisch bruikbare resultaten

worden verkregen. Het; is derhalve nodig tegelijkertijd de urine

bacteriologisch te onderzoeken. Indien gebruik wordt gemaakt

van 24-uurs urine in plaats van een willekeurig monster, dan

stijgt het percentage juist positieven tot 80 % (het percen-

tage vals-positieven is slechts 7 %) (lit. 86).

De volgende figuren geven een indruk van de incidentie

van het voorkomen van verhoogde CEA-waar,len (fig. 1, 2, 3):
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fig. 1- "

het voorkomen van CEA-waarden M j '--;,

verschillende patiënten en gezonde : ,

vrijwilligers (normaalwaarde ̂  1,ng/

ml) (lit. 39).

fig. 2.
het voorkomen van verhoogde CEA-
viaarden "bij verschillende tumoren
(normaalwaarde ^ 1 ng/ml) ( l i t . 39)

ff

1

KM'i

ASfitiKi:< 14 U/ml

fig. 3.

het voorkomen van verhoogde CEA-S-

waarden bij verschillende tumoren

(normaalwaarde CEA-S: < 14 U/ml)

(lit. 36).
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CEÄ: CHEMISCH.

Het feit dat CEA verre van homogeen is, vindt zijn weer-

spiegeling in de chemische en fysische eigenschappen van CEA.

In de meeste eigenschappen is CEA polydispers of heterodis-

pers (fig. 4).

HI

fÄ

fig. 4.

(lit. 78)

Fif. 1. Typical diuribuiion curv« («i - number or moteculei having amount p of a mcaturcd
parameter} for (a) monodüpcnc, ib) poJ>dispcfW, ic) paucidiipcr« and (d) heuroiliiperic prepara-

ttocs.

I
'I
1

In het onderstaande volgt een overzicht van de bekende

fysische en chemische eigenschappen van CEA:

molecuulgewicht: alle bekende schattingen variëren rond de

200.0C0 dalton. Deze schattingen zijn echter gebaseerd op

gelfiltratir op Sephadex C—200 (lit. 44, 53). Uitschieters

van 150.000 en 300.000 dalton zijn ook gerapporteerd. Slechts

in één geval is het molecuulgewicht bepaald met behulp van de

Svedbergvergelijking; er werd toen 181.000 dalton gevonden,

(lit, 1).

sedimentatiecoexficiënt: de meeste rapporten geven waarden

voor de sedimentatiecoëfficiënt tussen de 6.6 en 8.0 S

(lit. 1, 33, 44, 46, 53). Vroegere rapporten, die waarden

van 4.1 en 10.1 S vermelden, hebben waarschijnlijk betrekking

op afbraak- en polymerisatieproducten van CEA,

ÍE2eie2ÍriSS'5_Eyí}í: hoewel de gerapporteerde „isoelectrische.

punten variëren van pH = 2 á 3 tot pH = 5.5.. vallen duidelijk

twee groepen te herkennen:' één groep, waarbij de bulk van,het

CEA zich concentreert rond pH. =. 4.5 (lit. 1, A4, 45* 49): en..

een groep, waarbij het CEA zich ophoopt tegen de grens tussen

de pH-gradient en de zure 'anodebuffer (de"pH maakt hier een,,

sprong van pH = 3 naar pH = 2) (lit. 2, '43,. 53)., Áangezieri\>.

beide groepen vele batches CEA omvatten, dringt de 'conclusie '

"'I

'•"I

-A



-9-

zich op, dat het gevonden verschil geen eigenschap van CEA

vertegenwoordigt, maar een verschil in isolatie. Het is

echter niet mogelijk om uit de literatuur een verschil in

werkwijze te vinden, waardoor een dergelijk verschil zou

kunnen worden verklaard..

electroforetische_mobiliteit: algemeen aanvaard wordt, dat

CEA een electroforetische mobiliteit heeft die overeenkomt

met een ß - globuline (boven pH = 8). Absolute mobiliteiten

worden echter nooit gegeven, noch R^- waarden in verschillen-

de concentraties polyacrylamidegel. CEA vertoont altijd

diffuse banden in plaats van scherpe "Discs" (lit. 1, 28,

45, 46).

22l22555ríifi§: CEA is goed waterpplosigaar. Oplosbaarheid in

organische oplosmiddelen is niet bekend. CEA wordt veronder-

steld oplosbaar te zijn in 1 M perchloorzuur. CEA is oplos-

baar in sterke zoutoplossingen, waaronder half verzadigd

ammoniumsulfaat (lit. 53, 90, 91). Een aantal onderzoekers

veronderstelt echter, dat niet alle CEA-isomeren oplosbaar

zijn in 1 M perchloorzuur, zodat hiermee een zekere fractio-

nering wordt bewerkstelligd .(lit. 2, 44). , . . ;,

ÍSÍeractiemet.ionenwisselaars:
n e u t r a l e p H

goed gebonden door DEAE-cellulose; het kan hiervan geëlu- .

eerd worden met buffers met een ionensterkte > 0.02 (wegens

de heterogeniteit van CEA blijft dan nog een groot deel

gebonden; alle CEA is pas verdrongen-als- de ionensterkte

0.2is) (lit. 1, 45, 49).

camenstelling¿ CEA bestaat voor 30 tot 70 % uit koolhydraat

(lit. 6, 44, 47, 50, 53, 90). Alle onderzoekers vinden, ;.:

nagenoeg dezelfde aminozuur-samenstelling (fig. 5)

(lit. 43, 48, 49, 50). -

Sequentieanalyse van de peptideketen, die ongeveer 800

aminozuren lang is, is weinig gedaan; de eerste 29 amino-

zuren zijn een paar maal bepaald (fig. 6) (lit. 30, 90).

De sacharidesamenstelling van CEA is onderhavig aan een

grote spreiding. De gevonden suikers komen overeen met' '"••

wat verwacht mag worden voor een membraahglycopro.teïne -

(lit. 6, 47, 48, 50, 90). v.

ÍI

'4
tí?
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Asp
Glu
Ser
Thr
Pro
Leu
Val
Ala
Gly
lie
Tyr
Arg
Lys
Phe
His
Cys/2

Met

14.8

10.9
10.4

9.7
3.7
7.7
7.4
6.3
5.5
4.3
3.4
3.2

2.9
2.1

1.7
0.9
0.1

Fig. 5.

Aminozuursamenstelling van CEA

als percentage aminozuur van de

totale aminozuur inhoud (mol/mol).

NH2Lys Leu Thr lie Glu/^Ser Thr Pro Phe Asp/10jVal Alk

Glu Gly Lys/,,,-* Glu Val Leu Leu Leu,-20)Val His Asp Glu

Ala Ser Ala Asp-?

fig. 6.

Sequentieanalyse van. de eerste 29 aminozuren van CEA. •

Figuur 7 geeft een indruk van de spreiding in de gehaltes

van de verschillende suikers. De suikers.bevinden zich in

ongeveer" 40 zijketens (lit. 47). Men is net begonnen enig

inzicht te krijgen in de in CEA voorkomende bindingen

tussen de verschillende suikers, uit afbraakproeven en

reacties met lectinen. CEA bevat waarschijnlijk 6 S-S

bruggen (lit. 6, 47). Zie ook bijlage 1.

'•;>ƒ,
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°/o (mol/mol)
N-Acetyl-D-Glucosamine 40-6ö
D-Galactose 15-40
D-Mannose 10-20
L-Fucose 10-20
SiaalzuUr 4-15
N-Acetyl-P-Galactosamine 0-7

fig. 7.
Sacharidesaraentítelling van CEA.

reactiviteit_m9t_lectinen£ CEA wordt door de volgende
lectinen geprecipiteerd;
Concanavaline-A
Y/heat Germ Agglutinine
Phaeseolus vulgaris leucoagglutinine
Ricinus communis lectine
Geen binding vindt plaats met:
Helix.pomata A hemagglutinine
Dilochos t>iflorus lectine
Bandaraea simplicifolia lectine
(lit. 5, 6, 7, 14, 52, 61) (zie ook bijlage 2).

immunologische_eigenschappen: de verschillende CEA-isomeren
worden verondersteld tenminste één antigene determinant
gemeenschappelijk te hebben. Vermoedelijk ligt deze deter-
minant op het peptidegedeelte van het CEA-molecuul. De
molecuulgroep asparaginezuur— N-Acetylglucosaminé wordt
verondersteld deel uit te maken van deze determinant
(lit. 48, 53, 89). De ligging of samenstelling van de overige
antigene determinanten is niet bekend, maar verwijdering van
het grootste deel van het koolhydraat door middel van Smith's
afbraak (oxidatie m.b.v. periodaat, gevolgd door reductie met
boorhydride) gaat niet gepaard met veel verlies van immuno-
logische activiteit (lit. 47). Het is dus waarschijnlijk, dat
ook de andere determinanten op of dichtbij de peptideketen
liggen.

De herhaaldelijk gerapporteerde bloedgroepactiviteit
van CEA moet voor een belangrijk deel gezocht worden in

-••s
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onzuiverheden in het preparaat (lit. 1, 29, 34, 35, 36,

37j 38, 48, 53). Een zekere mate van kruisreacties met

bloedgroepachtige determinanten op het CEA-molecuul zijn

echter geenszins uit te sluiten (lit. 90). CEA heeft één .

of meer antigene determinanten gemeenschappelijk met een

ander glycoproteïne. Dit glycoproteïne heeft in de loop der

jaren een aantal namen meegekrogen van de verschillende

onderzoekers: Normal Colon Antigen of Non-specific Cross-

reacting Antigen (NCA), CCEA-2, CE-X. Al deze namen slaan

op hetzelfde glycoproteïne. NCA is van CEA te scheiden door

middel van gelfiltratie met behulp van Sephadex G-200

(NCA heeft een molecuulgewicht van ongeveer 40.000).

NCA is een tijd lang "berucht geweest wegens zijn kruis-

reacties (lit. 31, 32, 44, 49).

De vroegere rapporten over vrije anti-CEA-antilichamen

bij de patiënt zelf, zijn achterhaald...Zij zijn vermoedelijk

te wijten aan kruisreacties (lit. 87). Desondanks wordt

gesuggereerd dat inhibitie van cytotoxiciteit. veroorzaakt

wordt door CEA-antilichaamcomplexen, De cellulaire afweer

tegen CEA-producerende tumoren is nog steeds een discussie-

punt (wat betreft de rol van- CEA in de immuunreactie)-.

Zolang nog niet bewezen is dat CEA het agens io (en niet

een verontreiniging in het preparaat), moeten de "positieve"

resultaten van huidreactieproeven en kolonie inhibitie-

proeven met argwaan worden bekeken. Het wordt echter steeds

waarschijnlijker dat CEA het agens niet is (lit. 89).

Opmerkingen.

Alle bovenvermelde gegevens hebben betrekking op CEA

dat geisoleerd is door middel van extractie met 1 M perchloor-

zuur en hoeven dus niet te gelden voor "natief" CEA. Deze

behandeling kan denaturatie en hydrolyse tengevolge b bben;

tevens kan een groep CEA-isomeren worden uitgeselec+- 'd, die

tegen deze behandeling opgewassen zijn, terwijl. een ar .¿r deel

van de populatie CEA-isomeren wordt neergeslagen. CEA wordt

b.v. verondersteld bestand te zijn tegen 20 minuten koken,

zonder verlies van immunologische eigenschappen; dit hoeft '

voor natief CEA niet op te gaan. '

'"i
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CEA: RADIO ÏHT-TUNO ASSAY.

Een Radio Immuno Assay (RIA) berust op de binding van

een antigeen (Ag) door het tegen die stof opgewekte anti-

lichaam (Ab):

Ag + Ab -^r> AgAb

Om de mate van reactie tussen Ag en Ab te meten, wordt.

doorgaans eeni kleine hoeveelheid radioactief gemerkt anti-

geen (Ags) toegevoegd (de bepaling is dus in feite een

isotopenverdunningsanalyse). In de RIA concurreert gemerkt

antigeen met het te bepalen, niet gemerkte-antigeen om

het bepnkte aantal bindingsplaatsen op de antilichaam-

moleculen: - . ' '•

Ag.35 Ag Ab

AgAb

Ab*

Ag i

"tracer" standaard
of

onbekende "Bound" "Pree"

I-Ia scheiding van "bound" en "free", wordt de radioactiviteit

van één van beide gemeten; dit is dan een maat voor de

hoeveelheid ongemerkt antigeen, die in het reactiemengsel

aanwezig v/as. • ; •

Aangezien doorgaans de affiniteit (i.e. de evenwichts-

constante) van de antilichamen niet even groot is voor het

ongemerkte als voor het gemerkte antigten (wegens de bescha-

diging die optreedt bij het merken), moet een standaardeurve

gemaakt worden. • / •'. •,. .•,.: •'•.'-.

In het onderstaande worden een aantal voorwaarden

besproken, waaraan antigeen en antilichaam moeten voldoen,

en de reactiecondities van een RIA (lit. 30,. 75, 76, 77).

ANTIGEEW. - . .• -•'• •,•.••.. <.'•••••••.'.•'•", ••-•;•,.

Voor het opv/ekkeri van antisera, het maken van,standaard-

oplossingen en het bereiden van de tracer, is.een zo zuiver .

mogelijk preparaat nodig van de stof,.die bepaald -moét v/órden-

Het is duidelijk, dat. de stof minstens ééñ antigene determi-

nant moet hebben, die herkend" wordt door het immuunsysteem van

'm



het dier, waarin het antiserum wordt opgewekt. Indien het

antigeen een klein molecuul is (molecuulgewicht < 2000)}

dan is het doorgaans niet immunogeen (d.w.z. het geeft

geen aanleiding tot de vorming van antilichamen). Dit

kan verholpen worden door de stof chemisch te binden aan

grotere moleculen (b.v. albumine), of door de stof te

polymeriseren (b.v. met glutaaraldehyde).

Om goede standaardoplossingen te krijgen moet men

het standaardantigeen verdunnen in hetzelfde medium als

het medium, waarin het te meten antigeen zich bevindt

(b.v. antigeenvrij serum). De standaarden moeten stabiel

zijn en in grote hoeveelheid aanwezig, zodat verscheidene

jaren van dezelfde standaard gebruik kan worden gemaakt.

Het bereiden van de tracer wordt doorgaans gedaan

door radioactief ioüium ( *I) te koppelen aan tyrosine

residuen van het (glyco)proteïne. De meest gebruikte methode

hiervoor is oxidatie van het iodium met chloramine-T.

Een minder agressieve labelingsmethode is oxidatie van het

iodium met behulp van lactoperoxidase (lit. 88). Er treedt

doorgaans verlies van affiniteit op bij inbouw van meer dan

twee atomen iodium per molecuul antigeen. Zo spoedig mogelijk

na de labelingsreactie moet het reactiemengsel gezuiverd

worden (m.b.v. gelfiltratie of ionenwisselaars). De tracer

is slechts beperkt houdbaar (ongeveer twee weken). Voor

CEA schijnt hier een uitzondering op gemaakt te kunnen wor-

den door de tracer te binden aan Con-A (lit. 7, 10, 11).

vi*
'''S
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ANTILICHAAM. • .

Het antiserum moet aan twee eisen voldoen: hoge

specificiteit en hoge affiniteit. Een antiserum met een

hoge specificiteit reageert sterk met het antigeen, waarin

men geinteresseerd is, en reageert-niet of slechts zwak met

andere stoffen, die zich in het te analyseren monster kunnen

bevinden en met het antigeen gerelateerd kunnen zijn. Een

antiserum heeft een hoge affiniteit indien de evenwichts~

constante van de bindingsreactie groot is..

Om een specifiek antiserum te krijgen moet het.anti-

serum worden opgewekt met een zo zuiver mogelijk antigeen«.

Tevens moet geimmuniseerd worden met een zó: klein mogelijke

•'3
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hoeveelheid antigeen (b.v. 10 Hg), opdat alleen díé lymfo-

cyten tot deling en antilichaamproductie worden aangezet,

die de hoogste affiniteit hebben voor het antigeen (alleen

zij zullen genoeg antigeen kunnen binden om tot deling te

worden aangezet). Het antiserum kan specifieker gemaakt

worden door absorptie met kruisreagerende stoffen. De

affiniteit van een antiserum is na de productie niet meer

te beïnvloeden en is afhankelijk van het individuele dier,

waarin het antiserum wordt opgewekt.

REACTIECONDITIES.

De reactie tussen antigeen en antilichaam wordt bein-

vloed door pH, ionensterkte, eiwitmilieu en temperatuur.

Al deze factoren moeten voor ieder systeem apart bepaald

worden. Een extra moeilijkheid komt voort uit het feit,

dat men doorgaans een zo laag mogelijke detectiegrens wil

halen. Dit wordt bepaald door de verhouding en de concen-

traties van de reactanten. De algemene manier om dit te

bepalen is als volgt:

na merken van het antigeen wordt de minimale hoeveel-

heid tracer bepaald, die nog een voldoend hoge telsnelheid

geeft (b.v. 10.000 cpm). Met deze hoeveelheid laat men ver-

schillende verdunningen van het antiserum reageren. In de

praktijk gebruikt men die antiserumverdunning, waarbij de

verhouding Bound/Free =0.5 (Hoewel de gevoeligste assay

wordt uitgevoerd bij een B/F = 1. Het opofferen van een

beetje gevoeligheid resulteert in een groter meetbereik

(B/F = 0.5)).

Het-scheiden van antigeen-antilichaamcomplex van het

vrije antigeen kan op verscheidene manieren gebeuren:

1. het antilichaam wordt bij voorbaat onoplosbaar gemaakt

door het te koppelen aan een vaste stof (cellulose,

agarose of de polystyreenbuis, waarin de bepaling wordt

uitgevoerd.

2. het antigeen-antilichaamcomplex wordt geprecipitëerd

door het te laten reageren met een tweede antilichaam,

dat gericht is tegen het eerste antilichaam.

3. het antigeen-antilichaamcomplex wordt neergeslagen door

het toevoegen van ammoniumsulfaat of polyethyle.englycol.

1
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4. het antigeen wordt geadsorbeerd aan actieve kool öf

silicagel of, in het geval van CEA, wordt het antigeen-

antil i.chaamcompl ex geadsorbeerd aan zirconylfosfaatgel

(Z-gel).

Er bestaan voor de CEA-RIA twee soorten bepalingen:

met en zonder extractie van het'serum.(de directe resp.

indirecte methode).

Aangezien CEA oplosbaar is in 0.6 M perchloorzuur,

kan men door middel van een perchloorzuur extractie (gevolgd

door dialyse) eiwitten en glycoproteinen met een laag kool-

hydraat gehalte verwijderen. Dit stelt de onderzoeker in

staat de assay te verrichten in een goed gedefinieerd en

goed reproduceerbaar reactiemilieu. Er kleven echter enige

nadelen aan deze: methode:

a. de methode is tamelijk omslachtig.

b. er kan denaturatie van CEA. optreden (hetgeen .verlies

van antigene determinanten of verminderde affiniteit

tot gevolg heeft).

. c. er treedt CEA-verlies op bij de extractie en het

overbrengen van CEA-oplossing uit het dialyse zakje

(tot 30 50.

Uit praktische overwegingen verdient de directe

bepaling de voorkeur: hij is snel en eenvoudig en vereist

slechts weinig serum. De nadelen van de directe .bepaling

zijn duidelijk: het reactie milieu is - vooral bij patholo-

gische sera - verre van constant, zowel wat betreft de, eiwit-

samenstelling als de ionensterkts; bovendien is de non-speci-

fieke binding (zie verderop) veranderlijk. Daarom wordt bij

de directe bepaling voor ieder serum' de non-specifieke bin-

ding bepaald.

In het volgende wordt meer specifiek ingegaan op de

CEA radioiramunoassay, zoals die op het R.R.T.I, wordt

verricht. Deze radioimmunoassay is een modificatie van de

Go-bepaling (Dr Go, Mayo Clinic, Rochester/Minnesota, USA).

Bij deze bepaling wordt gewerkt in 0.87 ml: 750 Ui buff er.,

(0.01 M ammoniumacetaat pH.= 6.0), .50. \xl serum,- 50 Ui tracer,

20 ui antiserum. De incubatie iszó lang, dat evenwicht wordt

bereikt (gedurende de .nacht bij 37O:.C, of gedurendet 2;;dageri ,

bij 4 C ) . De scheiding -van.vrij en gebonden' •tr.ac'èijv.indti...

•il
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plaats door adsorptie van het antigeen-antibody complex

aan Z-gel. De activiteit, die aan de Z-gel wordt geadsor-

beerd, wordt gemeten, waarna de telresultaten als fractie

gebonden van de totaal toegevoegde activiteit (B/T) worden

verwerkt.

Afgezien van het slecht gedefinieerde reactiemilieu

kleven er aan deze bepaling nog enige serieuze problemen

wegens het niet volkomen specifiek zijn van de binding.

Deze storingen berusten op de volgende processen:

1) A-specifieke binding, die berust op het bezetten

vaa bliidingsplaatsen op de antibody moleculen door

kruisreagerende stoffen. Deze storing resulteert

in een schijnbaar verhoogde CEA inhoud van het monster.

2) non-specifieke binding (NSB), die berust op het ontladen

van tracer moleculen door associatie van tracer mole-

culen met interfererende stoffen, zodat dit complex

aan de Z-gel wordt geadsorbeerd. L>e Z-gel heeft een

negatieve lading en zal dus geen tracer binden, omdat

CEA een netto negatieve lading heeft. Zodra echter een

tracer molecuul door associatie met een ander molecuul

deze netto negatieve lading verliest, kan het door de

Z-gel geadsorbeerd worden. Dit proces resulteert in

een schijnbaar verlaagde CEA-inhoud van het monster.

Uitgebreide onderzoekingen in de Mayo Clinic hadden

uitgewezen, dat betrouwbare en reproduceerbare resultaten

kunnen worden verkregen door de binding van ieder monster

to verminderen met de non-specifieke binding. Deze netto

binding is dan de maat voor de CEA-inhoud van het monster.'

Een specifiekere manier om een antigeen te bepalen is

de Immuno Radiometrische Assay (IRA). Hierbij wordt het

antilichaam gekoppeld aan een vaste stof en laat monster

of standaard ermee reageren. Als de reactie tot evenwicht

is verlopen, wast men de vaste stof met het daaraan'gebonden

antilichaam en het antigeen, dat door het antilichaam. is

gebonden. Vervolgens'wordt de vaste stof met het añtilichaam-

anticomplex geincubeerd met overmaat radioactief gemerkt

antilichaam. Na afloop van de reactie wordt het niet-gebonden,

gemerkte antilichaam weggewassen'. De radioactiviteit is nu

een directe maat voor dé hoeveelheid antigeen. Het te bepalen

'I
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antigeen most echter minstens tv/ee antigene determinanten

bezitten. Kruisreacties worden bij deze bepalingsmethode

sterk beperkt.

Het optreden van kruisreacties bij de CEA-RIA kan

tv/ee oorzaken hebben:

1. het immuniseren met onzuivere preparaten, zodat ook

antilichamen tegen andere stoffen worden opgewekt (b.v.

NCA = of Normal Colon Antigen of Non-specific Cross-

reacting Antigen). In principe is het mogelijk antisera

te verzadigen met deze stoffen, zodat het er niet meer

mee kan reageren, maar echt bevredigende resultaten

geeft dit niet.

2. CEA kan antigene determinanten bevatten, die ook op

andere stoffen voorkomen. Dit is aannemelijk, aangezien

bekend is dat bij de synthese van glycoproteïnen oligo-

sacchariden v/orden ingebouwd, zodat de kans op dezelfde

combinatie van suikers bij tv/ee .verschillende stoffen

groter wordt. Verder is bekend, dat de polypeptide-keten

van sommige glycoproteïnen opgebouwd is uit delen van

de polypeptideketen van andere glycoproteïnen (zo

bestaat de polypeptideketen van cc, -acid glycoproteïne

uit delen van de polypeptideketen van haptoglobine en

uit delen van de L- en H-keten van IgG).

s

' 'i

'vi



-19-

CEA RADIOIMMUNO ASSAY: UITVOERING IN HET R.R.T.I.

In November"1974 werd op het Rotterdamsch Radio-

Tlierapeutisch Instituut CEA bepaald met een goed reprodu-

ceerbare radioimmuno assay (binding 30 % tot 40 %, non-

specifieke binding 20 %). In begin December zakte de .

standaardcurve langzaam in (de binding daalt tot 15 %,

de non-speciiieke binding tot 11 %) (fig. 8).

V.BT
(0

30

20

10

29/H

Fig.,8:

Afvlakking van de

CEA-standaardcurve

in December 1975.

72, 20 4 0 8 0 1¿0 ng CEA/lM

Ook de antiserum titratie-curve wordt minder steil en gaat

nie*t meer naar een plafond. De contrölesera komen te laag

uit. De tracer geeft echter met antiserum uit Basel nog

een binding van 33 %• Ondanks de lage binding is de vorm

van de curve nog goed, hoewel de standaardpunten beginnen

te schommelen. Een kleine verbetering wordt bereikt door

aan de werkbuffer 0,02 % Tween-20 toe te voegen.

.' Zonder redelijke verklaring loopt de bepaling in

April 1975 weer goed (binding 32 %,-non-specifieke binding

18 fa). De curve begint steil te dalen bij 5 ng/ml. Eind

April zakt de curve weer in: binding 12 %, non-specifieke

binding 15 %; controles komen te laag uit. In Mei, Juni en

Juli is getracht de radioimmuno assay weer in orde te brengen.

Hiertoe waren de volgende materialen aanwezig:

OCEA en OLAS: het oorspronkelijke CEA en London-anti-

serum.

NCEA en NLAS: CEA en London-antiserum, dat op 30.6.75

uit London is gehaald.

Basel antiserum G-23.

HLRAS, HLR standaard CEA, HLR Z-gel en HLR-contrÓle

sera* materialen, die afkomstig zijn uit de CEA-kit

s
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van Hoffmann La Roche.

Allereerst werd de werking van de Z-gel gecontro-

leerd en gerelateerd aan HLR Z-gel door middel van 2

antiserum titratie-curven. Er bleek geen significant

verschil (de RRTI-gel "bond v/el duidelijk minder tracer

dan de HLR Z-gel, hetgeen pleit voor de R.R.T-.Ï. Z-gel)

(fig- 9)- '

Vervolgens werden OLAS en HLRAS vergeleken. OLAS

v/as minder goed dan HLRAS, maar zeker acceptabel en

vergelijkbaar goed met vroeger (fig. 9).

50
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20
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/ ' " ' _ ÜLRAS ¡ HLR Z-gel

HLRASi RRTI Z-gel
-•-OLAS ; RRTIÏgel

Fig. 9:

Antiserum-titratie-

curven met HLRAS en

OLAS.
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Verandering van incubatie (overnacht bij 37° C.

in plaats van 2 dagen bij 4° C.) had geen invloed op de

curven of de controle v/aarden. Derhalve is voor de snelle

incubatie gekozen.

Vervanging van NHS door albumine oplossing (7 %

oplossing, Bloedtransfusiedienst Roode Kruis) had wel enig

effect: de curve komt iets hoger te liggen, wordt iets

steiler en de non-specifieke binding wordt lager.

In de standaardcurven maakt het gebruik van OLAS

of HLRAS weinig verschil. De tracer (OCEA) lijkt het OLAS

beter te herkennen dan het HLRAS. De HLR contrólesera doen

het met HLRAS iets beter dan met OLAS. Nieuwe verdunningen

voor standaardoplossingen van OCEA in plasma-boraatbuffer-

en werkbuffer brengen geen verbetering; Alleen is de binding

iets hoger en is de standaardlijn ;wat steiler;indien met

werkbuffer .wordt verdund. .. . , ,.-.:.
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Bij het testen van de 4 combinaties, die te maken

zi.jn met HLRAS (kít), OLAS, HLR standaard (kit) en OCEA

standaard, bleken 2 standaardcurven duidelijk te verschil-

len van de andere twee. De curven, waarbij HLR standaard

was gebruikt, vertoonden direct een steile daling; boven-

dien lagen.de controle waarden dicht bij die, curve. Het

gebruikte antiserum maakt niet veel verschil (beide

antisera geven een binding van + 36 %) (fig- 10).

30

OCEA

HURCEA
x HLR conlroiosora
. RRTIcentrolosero

Fig. 10:

CEA-standaardlijnen

met HLR-standaard CEA.

en OCEA.

12 25 50 100 200ngCEA/ml

Er is toan nieuw CEA eh nieuw antiserum (NCEA en

NLAS) uit London gehaald. Sindsdien is NCEA gebruikt om

te labelen. Met het voorschrift uit London is toen de

assay opnieuw gestart: het resultaat was erg slecht (het

reactiemilieu volgens het Londonse voorschrift heeft een

ionensterkte, die 28 maal zo groot is als volgens het

voorschrift van het R.R.T.I.)-. Derhalve zijn wij terugge-r-

keerd tot het oorspronkelijke voorschrift. De curven, die

met NCEA en NLAS gemaakt worden, zijn'niet beter dan met

OCEA en OLAS.

Inmunodiffusie (Ouchterlony techniek) toont aan,

dat OCSA en NCEA immunologisch identiek zijn zowel voor

OLAS als NLAS.

Aangezien het labelingsvoorschrift voor CEA duidelijk

af v/ijkt van voorschriften voor de labeling van eiwitten,

is onderzocht of dit voorschrift voor CEA bétere resultaten

geeft dan het tot ñu toe gebruikte voorschrift.'Het bleek,

dat betere" resultaten werden verkregen door de verhouding

radioactief jodium/CEA terug te brengen tot 2 in plaats

van 10 (mol/mol). Viel moest de hoge concentratie chloorami-

ne-T worden gehandhaafd. Met deze ni'euwe tracer werden weer

t'
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met OLAS en NLAS anti serum titratiecurven en standaar.d-

curven gemaakt. Het NLAS gaf weer de beste resultaten,

maar de contröleserti liggen onder de curven en zijn slecht

reproduceerbaar (de binding is 16 %).

Labeling met Jodium-125 van Amersham, in plaats van

New England Nuclear (MEN). volgens het nieuwe voorschrift

gaf betere resultaten. De antiserum titratie curven (NLAS)

waren weer redelijk steil en begonnen bij hogere concen-

traties NLAS een plafond te vertonen. De standaardcurve

was ook beter (binding 23 %, non-specifieke binding 10 %).

De curve gaat bij 10 ng/ml dalen. De HLR controle sera

liggen weer bij de curve. De R.R.T.I, contrölesera zijn

zo slecht reproduceerbaar, dat zij als onbruikbaar worden

bestempeld.

Ondanks het feit, dat de curven niet beter zijn dan

eind April en dat de normaal-sera (zowel sera, die inge-

vroren zijn geweest als vers serum) vaak verhoogde CEA-

waarden geven (in de helft van de gevallen),, worden 4 series

patiëntenbepalingen gedaan (totaal 75 sera). Drie sera

worden iedere keer opnieuw bepaald. Het blijkt, dat de

reproduceerbaarheid slecht is (zowel inter-assay als intra-

assay). De meetpunten van de standaardlijn 2ijn aan vrij

grote variatie onderhevig. Slechts 20 % van de bepaalde

patiëntensera hebben CEA-waarden, die in het normale

gebied vallen (5 ng/ml), doorgaans valt 60 % in het normale

gebied.

Het is duidelijk dat de CEA-bepaling in de2e vorm

onbruikbaar is. Derhalve werd de CEÄ-bepaling voortgezet

met de materialen, die door Hoffmann-La Roche in een kit

worden geleverd. De methode, waarop de bepaling wordt uit-

gevoerd, is de directe bepaling (d.w.z. zonder perchloor-

zuurextractie). Hiermee werd gedurende 13 maanden een re-

produceerbare bepaling uitgevoerd. De Hoffmann-La Roche

bepaling kan echter niet differentiëren tuss.en CEA, dat

afkomstig is van blaastumoren en kruisreagerend materiaal,

dat van infecties afkomstig is.~ Bovendien lijkt de Hoffmann-

La Roche bepaling een heel apart soort CEA , te meten (lit.

37, 51)..Het Hoffmann-La Roche anti-CEA antiserum heeft

namelijk een lagere affiniteit voor het CEA, dat door mij ;

gei3oleerd werd. Het gevolg hiervan is.„dat dé gevonden

CEA-waafde afhankelijk is van het percentage binding van het

i
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te bepalen monster (hoewel hiervoor enigszins te corri-

geren is, wordt de nauwkeurigheid van de bepaling er

niet groter door). Voor de Hoffmann-La Roche materialen

is de inter-assay standaarddeviatie in de bepaling

ongeveer 20 %.

ISOLATIE VAM CEA.

De isolatie van CEA is een aantal onderdelen te

splitsen:

A) Extractie van CEA uit het tumorwee.fsel.

B) Zuivering van het extract.

In het onderstaande worden een aantal extractie-

procedures beschreven en een aantal mogelijke zuiverings-

methoden.

41

JU

Ad A. • . • .

Er zijn drie extractiemethoden getestf

1. homogenisatie en extractie met LIS (LithiumdiJoodSalicylaat).

2. homogenisatie en extractie met 1 M NaCl.

3. homogenisatie en sonificatie, gevolgd door extractie met

1 M NaCl. . . .

Ter oriëntering volgt hier eerst een opgave van de . ..

zuiveringsmethoden, waaraan de verschillende extracten zijn

onderworpen:

?5Íra2Í_li animoniumsulfaatprecipitatie, affiniteitschromato-

grafie m.b.v. Con-A, ionenwisseling-m.b.v. DEAE-cellulose,

gelchromatografie m.b.v. Sepharose-4B.^ . -.

5ï££a9.ï_?i ammoniumsulfaatprecipitatie, affiniteitschromato-

grafie m.b.v. Con-A, ionenwisseling m.b.v. DEAE-cellulose,

gelfiltratie m.b.v. Sepharose-4B, isopyknische ultracentri-

fugatie.

55ÍEac.£J5i affiniteitschromatografie m.b.v. Con-A, ionen-

wisseling m.b.v. DEAE-cellulose, gelisoëlectrofocussing/:. .

affiniteitschromatografie "m.b.v.. WGA/adsorptiechromatografie

m.b.v. calciumfosfaat en zirconylfosfaat/fractionering, m.b.v.

perchloorzuur. - . • _ • - - •,.

Ad B. ' . . , • . ". .

De volgende zuiveringsmethoden zijn getest:
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1. iractionering m.b.v. ammoniumsulfaatprecipitatie.

2. fractionering met behulp van perchloorzuurprecipitatie.

3. affiniteitschromatografie m.b.v. Concanavaline-A.

4. affiniteitschromatografie m.b.v. Wheat Germ Agglutinine.

ionenwisseling m.b.v. DEAE-cellulose.

gelchromatografie m.b.v. Sepharose 43.

adsorptiechromatografie m.b.v. calciumfosfaat en

zireony1fosfaat.

8. polyacrylAmideGelElectrofórese (PAGE) en SDS-PAGE.

9. gelisoelectrofocussing m.b.v. Sephadex G-75.

10. isopyknische ultracentrifugatie in Cesiumchloride.

De extractie, werd altijd in de koude uitgevoerd

(0 - 5° C ) , evenals de volgende zuiveringsstappen:

1, 2, 3, 4, 5, 10.

5.

6,

7.

A. Extractie van CSA uit het tumorweefsel.

Het uitgangsmateriaal v.raren levermetastasen van een

coloncarcinoom. Uit de lever (7 kg) werd drie kg. tumor-

weefsel vrij geprepareerd. Bijzondere zorg werd besteed

aan het verwijderen van normaal weefsel (leverweefsel en

grote vaten). Het weefsel werd bewaard bij - 21° C.

1. Sxtractie_met LIS.

Het voorschrift is gebaseerd op de isolatiemethode

met behulp van LIS (lithium jood salicylzuur =

Lithium-2hydroxy-3j5 dijoodbenzoaat), zoals die be-

schreven is door Rosai (lit. 45). De methode bestaat

uit de volgende stappen:

- homogenisatie van het tumorv/eef sel,

- bereiding van een membraanfraotie uit het homoge-

naat m.b.v. gefractioneerde centrifugatie,

- extractie van CEA uit de membraanfractie m.b.v. LIS,

- onteiwitten van het extract m.b.v. fenol.

In het onderstaande v/orden de gebruikte materialen

en de gevolgde procedure in detail beschreven.

Materialen:

Alle gebruikte chemicaliën zijn van PA kwaliteit

en in alle gevallen is gedestilleerd water gebruikt.

Bij de extractie is gebruik gemaakt van drie

buffers, die 'in het vervolg worden aangeduid met
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TES-, TE- en T-buffer. De bereiding van LIS wordt

apart beschreven.

TES-buffer (Tris EDTA Sucrose buffer)

0.05 M Tris, 0.02 M EDTA, 0.25 M Sucrose,

pH = 7.45 (6.8 g Tris, 775 mg Na2EDTA,

85.5 g Sucrose; pH stellen met HC1 en aan-

vullen tot 1 liter).

TE-buffer (Tris EDTA buffer)

0.05 M Tris, 0.002 M EDTA, pH = 7.5

(680 mg Tris, 62 mg H^EDTA; pH stellen met

HC1, aanvullen tot 100 ml).

T-buffer (Tris buffer) 0.05 M Tris, pH = 7.5

(680 mg Tris; pH stellen met HCl, aanvul-

len tot 100 ml).

Bereiding LIS (Lithium-2 hydroxy-3.5 dijoodbenzoaat).

In 100 ml kokend water werd 18 g Li0H.2H20. opge-

lost (zoveel mogelijk onder uitsluiting van lucht om

absorptie van COp te voorkomen). Onder.roeren werd

hierin 100 g 3.5 dijoodsalicylzuur opgelost. De ver-

kregen oplossing werd zo heet mogelijk afgefiltreerd.

Het filtraat werd tot 0° C. afgekoeld en na nog twee

uur werd het neerslag afgefiltreerd. Het neerslag werd

nog twee maal uit een zo klein mogelijke hoeveelheid

water omgekristalliseerd. Het LIS werd gedroogd tussen

filtreerpapier en vervolgens in een droogoven bij 40° C.

De opbrengst v/as 81 .3 g LIS.
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Extractieprocedure:

De extractie is volgens onderstaand schema uitgevoerd:

•'S

100 g weefsel

+ 150 ml TES

10 min. homogeniseren

500 g

pellet

pellet

+100 mlTË

2 min hom.

500 g

supernatant -,

slurry + slurry supernatant

'+ 50 ml TES

2 min: hom.

pellet slurry-f supernatant +LÍC1

50.000 g

I

pellet

+- 50 ml TE

2 min.horn.

50.000 g.

sup ernatant-

pellet
+LIS

supernatant

+ 100 ml H20
50.000 g

— G

pellet

/

supernatant
+ fenol
5.000 g

supernatant = extract = E

-40-
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De extractie werd bij temperaturen tussen O en 5 C.

uitgevoerd. In totaal werd 1 kg weefsel verwerkt.

Uit het tumorweefsel werd als volgt een membraan-

fractie bereid:

100 g weefsel werd in stukjes van ongeveer 1/2 cnr

gesneden en met 150 ml TES-buffer gehomogeniseerd

(Sorvall Omnimixer, maximum toerental, 10 minuten).

Dit homogenaat werd gecentrifugeerd bij 500 g (Sorvall

RC2-B, GSA-rotor, 1750 rpm, 10 min.). Het homogenaat

was toen gescheiden in een heldere rode supernatant,

een oranje-rode slurry en een geel-bruine, stevige

pellet. De supernatant en de slurry werden afgeschon-

ken en apart bev/aard. De pellet werd opnieuw gehomo-

geniseerd met 100 ml TES-buffer (Omnimixer, maximum

toerental 2 minuten) en gecentrifugeerd bij 500 g.

De supernatant werd bij de vorige supernatant gevoegd

en de slurry werd samen met de vorige slurry en 50 ml\

TES-buffer gehomogeniseerd (Omnimixer, maximum toeren-,

tal, 2 minuten). Ook'dit homogenaat werd gecentrifu- .

geerd bij 500 g. De nu verkregen slurry en supernatant

werden bij de vorige supernatanten gevoegd. Hierin

werd nu zóveel vast LiCl opgelost dat de oplossing

0.1 M LiCl was; Deze oplossing werd bij 50.000 g

gecentrifugeerd (Beekman L2-65B ultracentrifuge, type

G, rotor 19, 19.000 rpm, 30 minuten (+30 minuten

opstarten)). De supernatant werd afgeschonken en

bewaard; de pellet werd gewassen door hem te homogeni-

seren in 50 ml TE-buffer (Omnimixer, maximum toerental,

2 minuten). Dit homogenaat werd gecentrifugeerd bij

50.000 g (Sorvall RC2-B, SS34 rotor, 20.000 rpm,

30 minuten). De supernatant werd bij het vorige super-

natant gevoegd; deze pool van beide supernatanten werd

(nog steeds koud) door watten gefiltreerd om vet te

verwijderen; dit gefiltreerde supernatant wordt in het

vervolg aangeduid met "Supernatant S". De pellet werd

gehomogeniseerd in zo weinig mogelijk T-buffer

(ongeveer 55 ml) en met LIS (ongeveer 13.5 g) 0.3 M

LIS gemaakt.^Dit werd bij-kamertemperatuur tien minuten

geroerd (Omnimixer, 1/4 to er ental) .• Vervolgens werd

driemaal verdund met ijswater'en in.een ijsbad nog 20

- - • <

i
I
6
I
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rainuten geroerd (Omnimixer, 1/4 toerental). Na'centri-
fugatie bij 50.000 g. (Sorvall RC2-B,„ SS.34 rotor,
20.000 rpm, 30 minuten) werd i,e supernatant af geschon-
ken en gedurende 15 minuten heftig geroerd met een
gelijk volume fenol (vers bereid, 50 ?¿ w/w-, koud).
Na centrifugatie bij 5000 g (Sorvall RC2-B, GSA rotor,
5500 rpm, 60 minuten) werd de heldere, lichtgroene
waterlaag afgezogen; deze waterlaag zal in het vervolg
v/orden aangeduid met "Extract E".

Het extract E werd overgebracht in een dialyse-
slang en overnacht in 50 % (w/w) PEG 6000 gelegd om
water en fenol te verwijderen. Na deze concentratie
werd het Extract E overgebracht in een nieuwe dialyse-
slang en nog twee dagen gedialyseerd tegen gedestilleerd
water. Hierna werd het Extract E gevriesdroogd. Uit 1
kg weefsel werd zodoende 5.7 g stof verkregen. Dit werd
gewassen in 100 ml ethanol (90 %) door het er 15 minuten
in te roeren. De niet opgeloste stof werd afgecentrifu-
geerd met een tafeleentrifuge. De pellet werd nog twee-
maal gewassen met 90 % ethanol. Hierna moest de pellet
worden opgelost in water. Dit bleek'echter niet mogelijk.
Ook herhaald-> extractie van de vaste stof met 1 M NaCl
in 0.01 M fosfaatbuffer pH = 7.0 bleek in totaal slechts
3.5 ml CEA in oplossing te brengen (oorspronkelijk be-
vatte het Extract E na dialyse 76 mg CEA). Bovendien was
slechts 25 % van het CEA bestand tegen extractie met 1.0
M perchloorzuur, Om deze redenen werd met het Extract E,
niet verder gewerkt.

De supernatant S bevatte 187 mg CEA; hiervan was
65 % bestand tegen extractie met 1.0 M perchloorzuur.
Het supernatant S (van 1 kg weefsel) had een volume van

•rSt
V-.ï

5.4 1 en een
cm

= 32. Deze enorme hoeveelheid
werd onderworpen aan fractionering met ammoniumsulfaat-
precipitatie (zie B 1) en werd vervolgens geconcentreerd
met behulp van PEG 6000 en ultrafiltratie (Amicon CEC 'I,
PM 30 membraan), tot 180 ml. Dit concentraat werd verder
verwerkt (B2). - . ' --•".•

ia. homogenisätie;,- ; ;i..
Aangezien geen extractiemiddel nodig=bleek (A 1)
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om CEA in oplossing te krijgen, xz weefsel gehomogeni-

seerd in een buffer, die aangepast was aan de volgende

zuiveringsstap: affiniteitschroraatografie op Concanava-

line-A. Deze buffer was 1 M NaCl en 0.1 M NH/4Ac en had

pH = 7.2 (extractiebuffer).

De extractie vond als volgt plaats:

475 g wsefsel v/erd in 750 ml extractiebuffer gehomoge-

niseerd (Sorvall Omnimixer, maximum toerental, 5 minuten,

in vijf porties). Het homogenaat werd met een koproerder-

gedurende één uur rustig geroerd. Vervolgens werd het

gecentrifugeerd bid 10.000 g (Sorvall RC2-B, GSA rotor,

8000 rpm, 30 minuten). De supernatant werd afgeschonken

en apart gezet. De pellet werd éénmaal gewassen door.

homogenisatie in 225 ml extractiebuffer (Omnimixer,

maximum toerental, 1 minuut). Het homogenaat werd ge-

centrifugeerd bij 10.000 g. De supernatant werd bij de

vorige gevoegd en door watten gefiltreerd om ongeveer

20 g. vet te verwijderen. Het volume van dit extract

bedroeg 1 liter en bevatte 82 mg CEA (0D280 = 54) .

3. Extractie met 1_ M NaCl na homogenisatie en sonificatie.

Hoewel de oader 2. beschreven methode bevredigend

resultaat gaf, is het effect van sonificatie nog getest,

omdat dit een tweemaal zo hoge opbrengst aan CEA zou

geven (lit. 2).

De extractie vond als volgt plaats:

514 g. weefsel werd in 500 ml extractiebuffer (1 M NaCl,

0.1 M NH^Ac, pH = 7.2) gehomogeniseerd (Sorvall Omni-

mixer, maximum toerental, 5 minuten, in vijf porties).

Na een half uur rustig roeren v/erd het homogenaat door

een sonic gepompt (Sonic van MSE, 100 Watt, 60 p peak

to peak). Er v/erd hierbij gebruik gemaakt van een door-

stroomcel, die op 0° C. werd gehouden. "De verblijftijd

in de doorstroomcel was 6 minuten. Vervolgens werd dit

homogenaat gecentrifugeerd bij 27.000 g (Sorvall RC2-B,

GSft. rotor, 13.000 rpm 30 minuten). De supernatant werd

apart gezet en de pellet v/erd gewassen door homogenisatie

in 320 ml extractiebuffer (Omnimixer, maximum toerental,

1 minuut). Na centrifugatie bij 27.000 g werd de super-

natant bij de vorige gevoegd. De pellet werd nogmaals

'4
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gehomogeniseerd in 240 ml extractiebuffer en na twee

uur gecentrifugeerd bij 27.000 g. Het supernatant werd

bij de vorigen gevoegd. Het volume van dit extract

bedroeg 1 liter en bevatte 152 mg CEA (0D28Q=47). Dit

extract werd door watten gefiltreerd om vet te verwij-

deren en direct opgebracht op de kolom met Con-A

Sepharose (B2).

Opmerkingen.

Homogenisatie en extractie in 1 M NaCl geeft een

bevredigende opbrengst aan CEA. Het is belangrijk de pellet

éénmaal te -wassen: het eerste supernatant bevat een hoeveel-

heid CEA, die we op 100 eenheden stellen; het supernatant

van de eerste wassing bevat een hoeveelheid CEA van 30

eenheden; het supernatant van de tweede wassing bevat nog

een hoeveelheid van 20 eenheden. Minstens éénmaal wassen

is dus nodig; een tweede maal wassen is nog lonend.

Sonificatie geeft weliswaar een extract met een hogere

CEA-inhoud, maar bij de verdere zuivering trad een extra -

moeilijkheid op: er vormde zich een neerslag in de kolom

Con-A Sepharose. Aangezien bij de bereiding van dit extract

(A3) geen airjnoniumsulfaatprecipitatie was uitgevoerd en

gsen gebruik werd gemaakt van een kolom met vers Con-A,

maar van een geregenereerde kolom, is de oorzaak van de

vorming van het neerslag niet met zekerheid vast te stellen.

Het optreden van neerslagvorming in de kolom Con-A kan op

twee manieren v/orden voorkomen (afgezien van ammoniumsulfaat-

precipitatie): toevoegen van boraat aan het extract en het

extract gedurende enige tijd op een iets lagere pH houden.

Boraat complexeert vicinale hydroxylgroepen- op suikers en

voorkomt zodoende coagulatie van glycoproteinen; pH-

verlaging doet labiele eiwitten precipiteren, zodat het

extract na centrifugatie en terugbrengen op de oorspronke-

lijke pH bevrijd is van labiele eiwitten. Vermoedelijk is

een combinatie van beide methoden aangewezen (Ook Con-A

heeft do neiging om met glycoproteinen precipitaten te

vormen; dit wordt door boraat voorkomen (W.A. Verhoef,

Pharmacia, pers. comm.)). " •

1
á

-44-
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B, Zuivering van het CEA-extract.

In het onderstaande worden de onderzochte zuiverings

methoden beschreven.

1. Fractiqnering_dü_or jniddel J{,an_ajmcoiiuinsulfaat-

Onder hard roeren werden extract 1 en 2 half ver-

zadigd aan ammoniumsulfaat gemaakt door langzaam vast

ammoniumsulfaat toe te voegen (313 g per liter). Ma

toevoeging werd nog een uur rustig geroerd. De zo ver-

kregen suspensie werd gecentrifugeerd "bij 25.000 g

(Sorvall RC2-B, GSA rotor, 12.000 rpm, 30 minuten).

Zodoende werd per liter extract 10 g eiwit neergeslagen;

de optische dichtheid nam met 35 % af. Hoewel CEA oplos-

baar is in half verzadigd ammoniumsulfaat (lit. 53)»

treedt bij ammoniumsulfaat precipitatie een aanzienlijk

verlies aan CEA-activiteit op: 60 %. Dit is vermoedelijk

te wijten aan precipitatie van stoffen, die in de radio-

immuno-assay (RIA) kruisreageren met het "echte" CEA,

aangezien de opbrengst aan CEA na zuivering met Con-A

en DEAE-cellulose ongeveer gelijk is, ongeacht of

ammoniumsulfaat precipitatie heeft plaatsgevonden: 20 %

van de oorspronKelijke activiteit of wel 35 ä 55 mg/kg.

Lage opbrengsten bij ammoniumsulfaat precipitatie worden

ook in de literatuur beschreven (lit. 2). Ook bij die

onderzoekers is de opbrengst nagenoeg gelijk: 25 % van

de oorspronkelijke activiteit ofwel 21 mg/kg weefsel.

2- Eï5£Ïi2:!2e.ï;H2&. ̂22ü middel van p_recip_itatie met_1 M

gerchloorzuur. , .

Aan een CEA-extract, dat gedeeltelijk gezuiverd was

(Con-A en DEAE-cellulose) werd een gelijk .volume koud

2 M perchloorzuur toegevoegd. Na goed mengen werd na een

half uur het neerslag afgecentrifugeerd met. behulp.van

een tafelcentrifuge. De optische dichtheid was verminderd

met 66 % en de CEA activiteit was verminderd met 37 %,

Hoewel van het begin af aan perchloorzuur precipitatie

niet als een preparatieve zuiveringsmethode is beschouwd,

blijkt uit deze proef, dat perchloorzuur precipitatie

geen zuiver preparaat oplevert,dat andere scheidingsraetho-

den kunnen concurreren en bovendien dat het CEA in die

batch redelijk bestand is tegen sterk zure omstandigheden.
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Affiniteitschrornatografie_met_behulg__van_Concanavaline-AJ¡
Er werd gebruik gemaakt van Con-A Sepharose

(Pharmacia Fine Chemicals). De Con-A Sepharose (100 ml)
werd gepakt in een kolom met een diameter van 29 mm,
zodat een bedhoogte van 13 cm werd bereikt. In alle
gevallen was de lineaire vloeistofsnelheid in de kolom
10 cm/uur (d.w.z. 65 ml/uur), De kolom werd geëquili-
breerd met ongeveer tien bedvolumina startbuffer (1 M

.2+ 1 mM Mn 2 +, 1 mM Mg2+,NaCl, 0.1 M NH^Ac, 1 mM Ca
0.02 % NaN,, pH = 7.2). Het extract, dat zoveel mogelijk
dezelfde samenstelling had als de startbuffer, werd
vervolgens opgebracht. Het extract varieerde in grootte
van 200 ml tot 1000 ml. Na opbrengen van het extract
werd de kolom gewassen met startbuffer totdat de trans-
missie (gemeten bij 280 run) v/eer op de oorspronkelijke
v/aarde was, of totdat de transmissie niet verder afnam.
Hierna werd de gebonden fractie van de kolom geëlueerd
door elutie met startbuffer, die nu echter bovendien
2 % o. -MethylMannoside (aMM) bevatte. Voor het elutie-

Fig, 11:
elutiepatroon
van CEA-extract
van Con-A.

5OO 730 ml

'280'

patroon zie figuur 11.
De zuivering, die bereikt werd, is groot: de

CEA-bevattende fractie bevat slechts 3 % van de 0D,
De opbrengst aan CEA is onafhankelijk van de voorgeschie-
denis van het extract: 50 tot 70 mg per kg weefsel. Viel
bleef ongeveer 25 % van de opgebrachte activiteit op de
kolom achter. Dit wordt ook in da literatuur gerappor-
teerd (lit. 3, h, 9, 10).'Hoewel bekend was, dat een

. -_ J _1 _
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groot deel van deze CEA-activiteit nog van de kolom

geëlueerd kon worden door elutie met startbuffer met

10 % aMM (lit. 14), is deze fractie niet verzameld,

aangezien de auteurs stelden, dat de 2 % aMM fractie

CEA met de hoogste affiniteit voor anti-CEA-antiserum

bevat. Later werd dit door anderen (lit. 5, 52) tegen-

gesproken. Zij toonden een verband aan tussen de hoeveel-

heid mannose in CEA en het percentage aMM in de elutie

buffer, waarbij het CEA elueerde. Tevens meenden zij

een verband te moeten leggen tussen het mannosegehalte

en het eiwitgehalte van CEA. Zij postuleren, dat de

gemeenschappelijke antigene determinant van CEA op het

eiwitgedeelte ligt, zodat de 10 % aMM fractie een

minstens zo hoge, zo niet hogere affiniteit moet hebben

voor anti-CEA-antiserum (Gelukkig v/ijzen zij op een

mogelijk verschil in specificiteit en affiniteit van de

gebruikte antisera)-. Dat CEA niet kwantitatief van Con-A

te elueren is, komt voort uit het verschil in affiniteit

van de bindingsplaatsen van het Concanavaline (W.A.

Verhoef, Pharmacia, pers. comm.).

Het effect van boraat op de binding van glycopro-

teinen door Con-A is pas laat onderzocht. In de litera- •

tuur werd gesteld, dat boraat alle gebonden stoffen van

Con-A verdringt (lit. 8, 16) en aMM kon vervangen. Het

leek daarom veiliger om CEA te elueren met 2 % aMM.

Later bleek dit onjuist (lit. 5) en is alsnog het effect

van boraat onderzocht: .

wanneer de startbuffer bovendien nog ö.i M H,B0- bevat

en het extract ook 0.1 M H^BO, bevat, blijkt dat de

opbrengpiek veel minder "tailing" vertoont. CEA wordt

nagenoeg kwantitatief gebonden. Het 2 % aMM eluaat bevat

80 % van de opgebrachte CEA-activiteit. Een variant

hierop is het volgende: de kolom wordt geëquilibreerd

met normale startbuffer, ook het" extract bevat geen

boraat. Ka de opbrengpiek (met de gebruikelijke lange

staart) wordt geëlueerd met startbuffer, • die -tevens

0.1 M H^BOj bevat. Dit geeft aanleiding 'tot een kleine

piek, waarna de transmissie snel afvalt tot de basislijn.

i
3
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De conclusie dringt zich op, dat het' effect van boraat

is, het elueren van zwak interagerende'stoffen (stoffen,

die niet interageren met de bindingsplaats van Con-A).

Vermoedelijk is deze fractie dan ook niet een duidelijk

andere fractie dan de niet-gebnnden fractie, zoals in lit.

5 wordt gesuggereerd.

4. Affiniteitschromatografie_met_behulg_van_¥heat_Germ

Agelutinin.
„ W '«s « — — — — — —

Er werd gebruik gemaakt van Wheat Germ Agglutinin-

Sepharose-6MB (Pharmacia Fine Chemicals). In een kolom

met een diameter van 1 cm werd 5 ml WGA-Sepnarose-6MB

gepakt (bedhoogte: 6 cm). Er werd geëlueerd met een

lineaire vloeistofsnelheid van 2 cm/uur (d.w.z. 1.55

ml/uur). De kolom werd geëquilibreerd met 0.01 M Tris-

HC1 buffer, die bovendien nog 180 mg CaClg^HgO en 20 mg

MgS04.7Ho0 per liter bevatte, pH = 7.4 (lit. 7). Het

monster werd in dezelfde buffer opgebracht. Elutie von^

plaats met dezelfde buffer echter met-1 , 2, 5 of 10 % N-

Acetylglucosamine (GlcNAc). De verhouding tussen de

°I>280 en het CSA-gehalte van deze vier fracties was

nagenoeg constant. Het CEA bevattende eluaat bevatte in

totaal 21 °/o van de opgebrachte 0^280" Hoewe]-' wegens

verlies van CEA-activiteit, geen slu± ende CEA-baïans

gemaakt kon v/orden, is zeker, dat minstens 30 % van de

opgebrachte CEA-activiteit van de kolom werd geëlueerd.

Indien in de elutiebuffer 1 % D-glucose wordt opge-

lost, worden geen gebonden stoffen van WGA verdrongen.

Of andere suikers wel in staat zijn om zwäk-gebonden

stoffen van ¥GA te verdringen is niet onderzocht. Het is

echter niet waarschijnlijk, aangezien GlcNAc al zo'n

lage affiniteit voor WGA heeft. Bovendien is de structuur

van de meeste membraariglycoproteinen zodanig dat de

meesten gelijk met het CEA zullen elueren (wegens het

bezit van de volgorde: GlcNAc-GlcNAc), Tenslotte zij

opgemerkt dat de prijs van WGA een rem op het gebruik

ervan vormt (ƒ 316.—/10 ml).

5 • ïonenwisseling_met_behulg_van_DEAE-.cellulosei
Er wer-d .gebruik gemaakt van DEAE-cellulos,e

(V/hatmann, DE 32). Voor gebruik werd dit volgens het

4
i
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voorschrift van Whatmann gewassen met 1 N HC1 en 1 N

MaOH. Na wassen met gedestilleerd water werd de ionen-

wisselaar gepakt in een kolom met een diameter van 2.9 cm

tot een bedhoogte van 18 cm (bedvolume: 138 ml). De

kolom werd geëquilibreerd met 2 mM NaRO¿ buffer, . --

pH = 7.2, met een lineaire vloeistof snelheid van 10 cm/.__

uur (d.v.z, 65 ml/uur).Na opbrengen van het extract

werd geëlueerd met dezelfde buffer, die echter boven-

dien 0.02 M MaCl was. Deze fractie bevatte slechts

enige procenten van de opgebrachte CEA-activiteit, Het.

CEA werd van de kolom geëlueerd met 0.2 M NaCl in 2 mM

NaP0/L buffer pH - 7.2. Met 1 MNaCl kon nog een fractie

worden verkregen, die echter geen CEA bevatte. Onder-

zocht werd of ver-beterir-.g optrad indien of met een

lineaire gradient van 0.02 tot 0.2 M NaCl werd \;t-:<orkt,

óf met stapjes van opklimmende ionensterkte (0.0.'„

0.05, 0.07, 0.08, 0.1, 0.15 en 0.2 M NaCl). Dit gaf

geen verbetering, aangezien de verhouding tussen de

°^28C e n kei: CEA-gehalte nagenoeg constant bleef.

Deze resultaten zijn in overeenstemming met de litera-

tuur (lit. 1, 45, 49). Ongeveer 10 % van het opgebrachte

CEA bleef op de kolom achter; de; 0.2 M NaCl fractie

bevatte ruim 70 % van de opgebrachte CEA-activiteit en

de ÖD,™ nam met 30 % af. Vervanging van DEAE-cellulose

door ECTEOLA-cellulose lijkt geen voordeel te bieden

(lit. 43).

Het feit dat ionenwisseling;geen betere zuivering

geeft, komt voort uit de heterogeniteit van CEA, zoals

blijkt uit het elutiepatroon bij elutie met een gradient.

(zie figuur 12).

Fig.12:

Ionenwisseling van

CEA m.b.v. DEAS-

cellulose; elutie

met een lineaire

NaCl-gradient van

0.02 tot 0.2 M

NaCl.

' . ' : • '



-36-

Alleen in het geval dat ionenwisseling als eerste zuive-

ringsstap v/ordt uitgevoerd (lit. 2), is de zuivering-

die bereikt wordt veel groter. Zolang de structuur van

CEA niet beter bekend is, lijkt het niet zinvol om rnet

ionenwisseling een ladingsisomeer van CEA te isoleren.

6. Gelchromatografie_meL_behul2_van_Se2harose-^B.

Voor gelfiltratie werd gebruik gemaakt van Biogel

P-300, Bxogel A-5M en Sepharose-4B. Met beide Biogel-

producten kon echter geen voldoend hoge vloeistofsnelheid

bereikt v/orden. Met Sepharose-4B werd het mengsel (na

Con-A en DEAE-cellulose) in drie fracties gescheiden

(zie figuur 13).

Fig. 13:

Gelchromatografie

van CSA m.b.v.

3epharose-4E.
\ /
\. ƒ

• - • - . .

100

De scheiding werd uitgevoerd met een kolom van 1.9 x 96 cm,

lineaire vloeistofsnelheid: 3,8 cm/uur (d.w.z. 10,5 ml/uur,

elutiebuffer 0.05 M NaPO^, 0.15 M NaCl, 0.02 % NaN^,

pH = 7.2. De opbrengst aan CEA-v/as 87 %, terwijl de

C D 2S0
a f n a m <

Alle onderzoekers, die CEA isoleren, passen gelr-

• filtratie toe..De methode schijnt geen speciale1 practiscbe

moeilijkheden op te leveren, maar er bestaat nog steeds

onenigheid over de te gebruiken gelmedia, de volgorde

waarin die gebruikt zouden moeten worden en de pH van de

elutiebuffer._ Oorspronkelijk werd gesteld dat gelfiltra-

tie op 3epharose-4B gevolgd door -Sephadex G-200 de juiste

methode is (lit. 2, 33, 46, 50)., bij -neutrale pH. Andere

onderzoekers stellen, dat de-omgekeerde volgorde'betere

resultaten geeft'(lit. 25), ongeacht de pH. Verscheidene -

t

ITaam. Bron. Holec.

- 5 0 -

Mito- Bloed» Tnhi bi t.nr. P.uh-

••á
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onderzoekers stellen, dat de omgekeerde volgorde betere

resultaten geeft (lit. 25), ongeacht.de pH. Verscheidene

onderzoekers volstaan met gelfiltratie.op. Sepharosë-6B

of Biogel-1.5 M (lit. 1, 45). Gelchromatografie m.b.v.

Sephadex G-200 of Biogel P-300 geeft doorgaans een elutie-

patroon, dat op heterogeniteit in molecuulgewicht duidt;

dit sluit aan bij het door mij gevonden elutiepatroon

van 12"*I-CEA (zie figuur 14) op een kolom van 2.5 x 90 cm,

gepakt met Sephadex G-200 fine, elutiebuffer: 0.01 M

NaPOA, 0.1 M NaCl, pH = 7.0, lineaire vloeistofsnelheid

5.4 cm/uur (d.w.z. 27 ml/uur).

Fig. 14:

gelchromatografie

m.b.v. Sephadex G-200
125I-CEA+ Blue

Daxtran, Albumine

(dimeer en monomeer)

en Tryptofaan.

]IZ5 I CEA

ZOO ml

Hoewel de vorm van de piek (in de optische dichtheid)
doorgaans als criterium van zuiverheid wordt gehanteerd,
tonen verscheidene onderzoekers aan, dat het verloop in
de CEA-concentratie lang niet altijd het verloop in de
optische dichtheid volgt (lit. 2, 24, 46). Dit alles
geeft de indruk dat aan gelfiltratie meer aandacht wordt
besteed dan nodig is, terwijl soms onzorgvuldig gewerkt
wordt.

7• Adsorgtiechromatografie_met_behulg_van^calciumfosfaat_en
zirconylfosfaat.

•Het nut.van adsorptiechromatografie met'behulp van
calciumfosfaat,en zirconylfosfaat werd getest als batch-
procedure. Er werd,gebruik gemaakt van calciumfosfaat
. (Hydroxyapathiet HTE, Biorad) en zirconylfosfaätgel-
(Z-gel,. Hoffmän-La Roche)"i.- ., Y....:. :•:; j" *-'•.-.>.>• :;• y>' i

. - , Z-gel: (2 ml)-..en HTP (50 mg) werden beide driemaal

gewassen door suspensie in 2 ml gedestilleerd water,

'.,8.'
,'ï
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gevolgd door centrifugatie m.b.v. een tafelcëntrifuge.

Na de laatste maal centrifugeren werd de pellet gere-

suspendeerd in 0,5 ml gedestilleerd water. Hierna

werd 0.5 uil CEA-extract (na Con-a en DEAE-cellulose)

toegevoegd en goed gemengd. Ma een half uur werd

gecentrifugeerd en de supernatant afgeschonken. De

pellet werd nog tweemaal gewassen met 1 ml gedestil-

leerd v/at er. De supernatanten werden bij elkaar gevoegd en

onderzocht. In beide gevallen werd het CEA kwantitatief

in de supernatant teruggevonden. Behandeling met Z-gel

resulteerde in een vermindering van de optische dicht-

heid van 15 %; behandeling met HTP resulteerde in een

vermindering van de optische dichtheid van 40%.

8. PolyAcrYlamideGelElectroforese_(PAGE) §n_SDS-PAGE.

Analytische en preparatieve PAGE werd bedreven

in een 5 % gelsysteem, zoals beschreven door Davis

(lit. 59). Voor analytisch werk werd gebruik gemaakt

van discontinue PAGE. Zoals verwacht drong het CEA niet

ver in in de gel (lit. 1, 28, 45, 46) en vormde een

tamelijk diffuse band. In dez? diffuse band bevonden

zich enige scherpe bandjes. Na behandeling met neuramini-

dase werd de CEA-band v/at smaller en nam de mobiliteit

van zowel het CEA als de verontreinigingen iets af

(zie fig. 15).

CEA

-r

CEA

í§

Fig . 15 A:
Disc" PAGE van CEA-extract
A2 na B'l , B3, B5' en B6.

Fig. 15 B:

idem, echter na behandeling met

neuraminj. dase»



-39-

De behandeling met neuraminidase vond als volgt plaats:

300 \il van een CEA-preparaat, dat ongeveer 10 % zuiver

was en 200 ug CEA bevatte, werd geïncubeerd met 2 \xl

agarosegel, waaraan in totaal 1 mU neuraminidase.was

gekoppeld (Sigma Chemicals). De incubatie vond schuddend

plaats bij 37° gedurende 19 uur. Na centrifugatie werd de

supernatant onderworpen aan disc-PAGE.

Op preparatieve schaal werd PAGE uitgevoerd in

een watergekoelde kolom van 1 x 22 cm. Aan de anode werden

de gescheiden componenten opgevangen en via een UV-

monitor naar een fractieverzamelaar geleid. De kolom

werd geijkt met een mengsel van 5 !-il 1 % broomfenol-

blauw, 10 ¡il 15 % humaan haemoglobine en 300 |.il 1 %

ovalbumine. Er werd geëlectroforeerd in 36 mM tris-

glycine pH = 9.67 bij 2.0 mA en 780 V. CEA elueerde

tussen 3 en 12 uur na de broomfenolblauwpiek (zie

fig. 16).

-'M

••••')

Fig. 16: elutie van

CEA-extract A2, B1,

B3, B5, B6, van PAG-

kolom.

10 TUD luren)

Vermoedelijk is de zeefwerking van PAG te groot, zodat

het CEA over een te groot volume wordt uitgesmeerd.

Blockelectroforese in Sephadex G-25 geeft waarschijnlijk

een beter resultaat (lit. 24, 33).

G-75 superfine.

Isoëlectrofocussing werd op analytische schaal

getest als dunne laag techniek in 5 % PAG volgens .de .

methode, die door LKB (lit. 56) wordt aanb.ev.olen, en in

buisjes volgens de methode van Wrigley, (lit.., 54.,. 55). Hier

uit bleek, dat het preparaat (na Bi, B3, B5 en B6)

nog vele componenten bevatte. Het CEA concentreerde
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sich in een relatief schoon deel van de pH-gradiënt

(tussen pH 2.5 en 4.0) (zie fig. 17).

••.ui

•'•"A

A

CEA
Fig. 17:
isoelectrofocussing
van CEA in PAG, Amfoline:
pH 4 - 6.

H - i •' !{i

•'..v

Vervolgens werd getracht isoëlectrofocussing prepara-

tief uit te voeren. Om het risico uit te sluiten, dat

prccipiterende eiwitten de pH-gradiënt verstoren,

v/erd besloten niet in een kolom me% een sucrose-

gradientgestabiliseerd medium te werken, maar in dunne

laag, die met Sephadex is gestabiliseerd. De methode

van Radola (lit. 57) voldeed niet, omdat de resultaten

niet reproduceerbaar waren. Toepassing van het voor-

schrift van LKB (lit, 58) gaf wel goede resultaten. Met

4 g gewassen Sephadex G-75 superfine in 51 ml CEA-

extract, 2 ml Amfoline 4-6 en 2 ml Amfoline 3.5-5,

werd op een dunne glasplaat een laag gel aangebracht

(245 x 110 x 2 mm). In de lengterichting werd hierin

gefocusseerd met behulp van de LKB 2117 Multiphor

gedurende 29.5 uur met een spanning van 200 V en een

eindstroom van 2 mA, Hoewel 68 % van de gevonden CEA-

activ'iteit zich bevond in fracties, die slecht';? 23 %

van de optische dichtheid bevatten, vías de zuivering

toch geen succes, aangezien slechts 10 % van de opge-

brachte CEA-activiteit werd teruggevonden.

Het experiment is tweemaal uitgevoerd: de eerste

keer met een kleins hoeveelheid CEA en de tweede keer

met 3/4 van de totale hoeveelheid"CEA (1 week later)

(zié fig. 18).
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1

20 cm

Fig. 18: isoëlectrofocussing van CEA m.b.v. Sephadex

G-75, pH 3.6-6.

De eerste keer werd het CEA nagenoeg kwantitatief

teruggevonden; de tweede keer trad precipitatie op, op

het moment dat de Amfolines werden toegevoegd. Wel kon

worden aangetoond, dat de precipitatie door toevoegen

van Amfolines niet de oorzaak was van het verlies van

CEA. Verlies van CEA wordt ook beschreven door Carrico

(lit. 2). Hij schrijft dit toe aan de zuurgraad; vermoe-

delijk is dit onjuist (wegens B2) en speelt bij hem ook

iets dat tijdsafhankelijk is (langzame aggregatie van

moleculen of inwerking van enzymen).

Een verschil tussen de eerste en de tweede keer

isoëlectrofocussing is de verdeling van de CEA-actiyiteit:



de eerste keer bevindt het meeste CEA zich.bij pH= 3.5»

de tweede keer bij pli=4.3. Het is echter mogelijk, dat

juist het CEA dat bij pH= 3.5 focusseert, verdwenen is,

zodat de verschuiving maar schijnbaar is.

In de literatuur worden enige isoelectrische punten

beschreven: omstreeks pH= 3 (lit, 2, 43, 53) en omstreeks

pH = 4.5 (lit. 1, 44, 45, 49). Tevens wordt gerappor-

teerd dat afsplitsing van siaalzuur het isoelectrisch

punt verschuift naar pH = 5.0.

10. Isop_vknische ultracentrifugatie in cesiümchloride.

Isopyknische ultracentrifugatie werd uitgevoerd- in

een Beckmann L5-65 ultracentrifuge met een SW50-1 rotor.

De buisjes bevatten ieder 5 ml CsCl-oplossing met een

gemiddelde dichtheid van 1.4 g/cm*3. Er werd 63 uur

gecentrifugeerd bij 30.000 rpm. Na afloop werden de

buizen -"-an onderen doorgeprikt en leeggepompt door

bovenin paraffine op te pompen; de inhoud werd gefrac-

tioneerd opgevangen (zie fig. 19). De dichtheid van de

vloeistof werd bepaald via de brekingsindex (bepaald

in natriumlicht).

r.
ioo28O Fig. 19:

isopyknische ultra-

centrifugatie van CEA-

extract A2, na BI, B3,

B5, B6.

1.32- '

ml —

De gevonden fracties komen wat dichtheid betreft

overeen met de literatuur (lit. 1). Alleen verschillen

de pieken in intensiteit.' Of de kleine piekjes, die op

brede CEA-piek gesuperponeerd-zijn, inderdaad signifi-

cant zijn, is niet zeker,'In de literatuur wordtr er niets

over vermeld., maar er werd dan ook'met een veel steilere

'M
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gradiënt gewerkt (waarbij de pieken niet geheel geschei-

den v/orden).

De mate van zuivering is bevredigend: 93 %. van de

teruggevonden CEA-activiteit bevond zich in 53 % van

de optische dichtheid.

DISCUSSIE.

In het hoofdstuk "Isolatie van CEA" is een aantal

zuiveringsmethoden beschreven, die kunnen leiden tot het

bereiden van een CEA-preparaat, dat volgens verscheidene

criteria homogeen is. Dat het niet gelukt is zo'n preparaat

te verkrijgen, is te wijten aan het verlies van CEA-activiteit.

Ondanks de practische moeilijkheden met de CEA-RIA, is in

veel gevallen een sluitende balans opgesteld over een aantal

zuiveringsstappen. In een aantal gevallen bleek dit echter

niet mogelijk. Doorgaans was de balans negatief, m.a.w. er

was CEA-activiteit verdwenen. Dit verschijnsel trad op in

preparaten, die aanzienlijk verrijkt waren aan CEA (specifieke'

activiteit groter dan 10 %). Dit suggereert de mogelijkheid

dat bij de zuivering het preparaat niet alleen verrijkt wordt

aan CEA, maar tevens aan één of meer hydrolytische enzymen.

Het is bekend dat een aantal lysosomale enzymen door Con-A

gebonden v/orden (o.a. N-Acetylglycosaminidase en ß-galactosi-

dase). Ook 4'L-Aspartyl-glycosaminidase-amidohydrolase en de

Cathepsinen A, B, G en D behoren tot de verdachte hydrolasen,

oadat de hiervoor beschreven isolatie-methoden schrikbarend

veel lijken op het isolatie schema van CEA. Éénmaal is protease-

activiteit van een CEA-preparaat gesuggereerd in de literatuur

(lit. 3).

Ook is activiteitsverlies geconstateerd in een gecon-

centreerde CEA-oplossing met zeer lage ionensterkte. Dit kan

duiden op het vormen van aggregaten van moleculen, zodat de

antigene determinant(en) van CEA gemaskeerd worden. Zichtbare

precipitatie of troebeling trad niet op (wel vormde zich één-

maal een precipitaat bij het toevoegen van Amfoline. Er kon

echter vastgesteld worden, dat dit niet de"oorzaak van het

activiteitsverlies was. Later vormde zich in deze oplossing

spontaan een precipitaat. 1 % Triton X-100 was niet (nieer) in

staat om neerslagvorming te voorkomen en activiteitsverlies

ril
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ongedaan te maken. Eenmaal is een positieve CEA-balans gevonden.

Dit was bij een oplossing, die 0.1 M boraat bevatte. Door zijn

completerende eigenschappen kan boraat aggregatie van poly-

sacchariden en glycoproteinen voorkomen. Deze waarneming pleit

voor de mogelijkheid van vorming van aggregaten.

Aangezien CEA bestand is tegen 1 M perchloorzuur en 20

minuten koken, is denaturatie van het CEA-molecuul geen waar-

schijnlijke verklaring voor het verlies van CEA-activiteit.

Verder onderzoek is nodig om uitsluitsel te geven over de

oorzaak van het activiteitsverlies. Enzymactiviteit kan ge-

constateerd v/orden door de vrije NHg-groepen te bepalen voor en

na incubatie onder omstandigheden, waarbij de enzymen een

grotere activiteit hebben (b.v. 30° C. en pH = 4). Tevens kan

dan het effect van enzymremmers onderzocht worden.

Aggregatie kan ondez^zocht worden door het effect van

boraat en chaotrope ionen na te gaan (b.v. KSCN en Ureum).

Zodra het probleem van het verlies van CEA-activiteit opgelost

is, kan CEA geïsoleerd worden. Eén goede procedure hiervoor

zou kunnen zijn:

- homogenisatie en extractie in 1 M NaCl

- affiniteitschromatografie m.b.v. Con-A

- ionenwisseling m.b.v. DEAE-cellulose

- isoele^rofocussing in Sephadex G-75

- adsorptie re.b.v. hydroxyapathiet

- gelfiltratie m.b.v. Sepharose-6B en evt. G-200

- isopyknische ultracentrifugatie

- electroforese in Sephadex G-75

- affiniteitschromatografie m.b.v. WGA

De volgorde, waarin deze zuiveringsstappen worden

toegepast, wordt hoofdzakelijk bepaald door de capaciteit van

de methode: ionenwisseling, affiniteitschromatografie m.b.v.

Con-A, isoelectrofocussing en adsorptiechromatografie m.b.v.

hydroxyapathiek zijn methoden, waarmee effectief grote hoeveel-

heden van weinig zuivere preparaten verwerkt kunnen worden.

Een niet onderzochte zuiveringsmethode is het verwij-

deren van verontreinigingen met geimmobiliseerde antilichamen

(b.v. anti-totaal-humaanserum en antiserum tegen de bloed-

groepen A en B).

'M
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Bijlage 1. '

BIOSYKTrBSS VAM GLYCOPROTEINEW (toegespitst op CEA) . '

Glycoproteinen zijn polypeptideketens, waaraan zlj-

ketens van (amino) -suikers c oval ent zi.jn gebonden»

o JC O |

O-UAHNOS«

— o

"3 ' C H

H-C-CH

' i-tucose

M

M—C—OH

M

H— é—OM

- O .

H \Q"

M H - N • A

i
Pig. 20

Welke (amino)suikers in glycoproteinen voorkomen, blijkt
uit figuur 20. L-Arabinose en D-Xylose komen niet voor in
membraanglycoproteinen van humane oorsprong.

De biosynthese is in verschillende fasen onder te
verdelen:
a) de synthese van de.polypeptideketen, die a.h.w. de rugge-

graat van het molecuul vormt.
b) aanhechting van enige aminosuikers aan de polypeptideketen.
c) groei van de suikerzijketens.
d) beëindiging van de suikerketens met fucpse of siaalzuur.

Ad a: ' •

Da synthese van da polypeptidelceten vindt op precies dezelfde
wijze plaats als bij "echte" eiwitten: regulatie, vanuit de
kern, transcriptie van DNA tot m-RNA, synthese van de polypep-
tideketen op de ribosomen van het granulaire endoplasmatisch
reticul\.im vanaf hst ra-Ri-TA. / . . •

A d b ; . " • . . . • • ' • .

terv/ijl de peptideketen nog op de ribosoraen gesynthetiseerd
wordt, worden de eerste aminosuikers alaangekoppeld; in. het
geval van rnembraanglycoproteinen is, dit GlcNAc aan. Asp (wat
dan voor moet konen in de sequentie Asp.-X-Thr of -Ser)..
Ad c; ' . *

het molecuul wordt nu via het gladde endoplasmatisch reticulum

Si
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naar hst Colgi -apparaat getransporteerd. Op beide plaatsen

vindt aanhechting van suikers plaats (zowel in de vorm van

monosacchariden aan reads aangehechte suikers, als in de

vorm van oligosacchariden rechtstreeks aan de polypeptide-

keten - via het oligosaccharide-dolichol-pyrofosfaat inter-

mediar - aan Asp. (zie figuur 21).

Ad dt

beëindiging van de suikerketens met fucose of siaalzuur.

Dit vindt plaats op het membraan van het Golgi-apparaat (of

op het celmembraan; dit komt omdat het Golgi-apparaat delen

van zijn membraan afsnoert en via exocytose aan het cel-

membraan toevoegt) (zie figuur 22).

^s*-" ' O>

?ig. 21: transport van glyco- Fig. 22: exocytose van glyco-

proteinen door de cel tijdens proteirien vanuit het Golgi-

de synthese ervan. apparaat.

De aanhechting van suikers vindt plaats door glycosyl-

transferases. De specificiteit van de transferases voor hun

donorsuiker en voor het soort anonere binding (a of ß) is

zeer- ¿-root. De specificiteit van de transf erases voor hun

acceptor is eveneens zeer groot voor de transferases, die de

peptideketen als substraat hebben; echter transferases, die

een suiker als substraat hebben, zijn duidelijk minder speci-

fiek voor hun acceptór-suiker.- Dat de cel glycoproteinèn •

van redelijk constante samenstelling kan synthet i seinen,- komt.

voort uit het feit dat het eindproduct van het ene transf erase

het substraat,van het andere'transferase vormt. Éen transferase,

dat fucose of siaalzuur ais substraat heeft, .schijnt niet

voor te komen, zodat deze tv:ee suikers een suikerketen
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definitief beëindigen. Sommige cellen bezitten bepaalde
transferases niet, zodat dan glycoproteinen gevormd worden,
die suikerketens hebben, die eindigen met andere suikers .
(b.v. de bloedgroepen Lea en Le ). Voorts kan de acceptor-
specificiteit van een transferase, gewijzigd worden door een
zogenaamde "modifier" of "specifier" (a-lactalbumine wijzigt
de specificiteit van een galactosyltransferase zodanig, dat
het substraat niet langer GlcNAc is, maar glucose, zodat
lactose gevormd wordt).

Toch introduceert dit synthesemechanisme met behulp
van specifieke transferases een zekere mate van heterogeniteit
in de gesynthetiseerde glycoproteinen en wel om de volgende
redenen:
1) de specificiteit van.de transferases is niet absoluut,

zodat heterogeniteit wordt geintroduceert door het aan-
hechten van een suiker op de verkeerde plaats.

2) een veel belangrijker oorzaak van heterogeniteit is de
concurrentie van verschillende transferases, die verschil-
lende suikers kunnen aanhechten op <lezelfde plaats (dit
treedt in nog sterkere mate op indien op één molecuul
meerdere dezelfde aanhechtingsplaatsen voorkomen). In dit
geval wordt de mate van heterogeniteit nog enigszins bein-
vloed door de kern, die het aantal (en dus de activiteit)
van de betreffende transferases kan reguleren.

3) een even belangrijke oorzaak van heterogeniteit is het
feit, dat een suikerketen v/el beëindigd kan worden, maar
dat er geen mechanisme is dat controleert of de keten wel
lang genoeg is om beëindigd te worden en of de keten ook
werkelijk beëindigd wordt (door fucose of siaalzuur).

4) tenslotte draagt de mate van vertakking bij in de hetero-
geniteit.

Heterogeniteit wordt echter.tegengegaan doordat een
deel van de suikerketens als oligosaccharide wordt aangehecht
(zie figuur 23). Het transporterend intermediair is dolichol-
pyrofosfaat. Dolichol is een polypreen-derivaat met een keten-
lengte van 80 tot .100 C-atömen.

Het resultaat van de synthese, van één soort glyco-
proteine is dus een verzameling moleculen, die allen, dezelfde
polypeptideketen bezitten, maar een aantal? suiker zijketens

§5

f i
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Fig. 23:
yK'?-' ¿ aanhechting van een oligo-

^ ,* saccharide via het dolíchol-
pyrofoGfaatcpinplex. aan.Asp.

Fif.urti) Foüuhtäd B.iil «cp ¡n Ihc iransfcr of olisosarchüridc from dolichol
phjie to prolritu (M, 67, 6S).

hebben, die in samenstelling en structuur variëren
(lit. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79).

Voor het glycoproteine CEA zijn nu nog de volgende '
oprnerlcingen te maken:
- CEA is gelocaliseerd in het celmembraan en is dus te be-
schouwen als een ïïiembraanglycoproteine (lit. 23, 34, 44,'53).

- de suikerketens zijn via GlcNAc-Asp aan de peptideketen •
gekoppeld (lit, 68, 69, 70, 53). D̂ 't is in overeenstemming
met de grote hoeveelheid GlcNAc in CEA (50.tot 60 % van het
koolhydraat-gedeelte) (lit. 30, 43, 48, 50, 52). . .

- suikers, die de zijketens beëindigen, zijn fucose en siäal-
zuur (lit. 30, 47, 46).

- fucose, galactose en siaalzuur spelen geen rol in de anti-
gene determinant (lit. 30, 47, 48).

- CSA heeft ongeveer 40 sijketens en is dus een nogal pluizig
molecuul (lit. 47).

- vermoedelijk is de enige reden dat CEA wordt geproduceerd,
het opheffen van de repressie van het gen, dat de CEA-
poiypeptideketen codeert (deze de~repressie wordt veronder-
steld een direct gevolg te zijn van het carcinogene proces).
Dit betekent dat het mogelijk is, dat niet alle transíerases
aanwezig zijn, die nodig zijn om "-echt" CEA te synthetiseren.
Dit zou een extra reden zijn.voor de heterogeniteit van CEA
(in het bijzonder zou het verklaren waarom er zoveel verschil
is tussen CEA, dat afkomstig is van verschillende donoren).
(Aangetoond is, dat galactose-, fucose- en siaalzuurtrans- "
ferases in turaorcellen van een coloncarcinoom minder actief
zijn dan in normale coloncellen indien CEA als substraat
wordt gebruikt (lit, 74)).

I

LITTERATUUR.
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DBA

SBA

-

LCA-A

LBA

L-PHA

simplicifolia

Canavalia
ensiformis

Dolichos biflo-
rus (horse gram)

Glyci'ne max
(soy bean)

Helix pomatia

Lens culinaris

Phaeseolus
vulg.(lima bean)

Phaeseolus vul-

114

55

135'

110

100

60

270

140
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Molec. Mito- Bloed- Inhibitor. Sub-
gew.x 1000. geen. groep. units

+ B > A a-D-Glc, .4
a-D-Man

+ - a-D-Man,
a-DGlc 2

A

A

A

a-D-GalNAc, 4
D-gal

D-GalNAc, 2
D-Gal

a-D-GalNAc 6

a-D-Man, 2

WBA

garis(red kidney
bean)

Phaeseolus vulg.
(wax bean)

RCA I Ricinus comna.
(castor bean)

RCA II Ricinus comrn.
(castor bean)

Sophora japónica

WGA Triticum vulg.
(wheat germ)

130

120

60

133

23

A + B

D-GlcMAc,
D-Man

D-GalNAc

D-GalNAc

ß-D-Gal

D-Gal,
D-GalNAc

D-GalNAc

(D-GlcNAc)

siaalzuur

8

4?'

4

4

De lectinen Concanavaline-A en Wheat Germ Agglutinine

sijri bij de zuivering onderzocht en worden hier nader beschre-

ven:

Concanavaline-A (Con-A).

Con-A is het best bestudeerde lectine. Het wordt als

volgt geisoleerd uit Canavalis ensiformis: een homogenaat van

de bonen wordt overnacht geëxtraheerd met 0.15 M NaCl. Na

centrifugatie wordt fractionering met behulp van ammoniumsul-

faat precipitatie toegepast, De fractie die tussen'. 30 % en 80

verzadiging neerslaat, wordt opgelost in 1 M NaCl en geleid

over een kolom, die gepakt is met Sephadex G-50. Na ëlutie van

1

I
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de niet-gebonden fractie wordt het aan de Sephadex gebonden

Con-A geëlueerd door de elutiebuffer 0.1 M aan D-glucose

te maken. Na dialyse is het preparaat 95 - 98 % zuiver en

bevat minder dan 0.1 % koolhydraat. AÍJ

Fig. 24:

Con-A tetrameer met

bindingsplaatsen en

localisatie van Ca en Mn.

Voor de binding van een saccharide door Con-A is

de aanwezigheid van calcium.en mangaan (alp Ca en Mn )

onontbeerlijk (zie figuur 24). Beide ionen hebben octaeder-

oinhulling en hebben één ribbe gemeenschappelijk. Zowel Mh

als Ca hebben vier bindingen met aminozuren en twee met water-

moleculen. Door deze bindingen met aminozuren geven zij twee,

door peptideketens gevormde, vlakken een zodanige conformatie,

dat een diepe gleuf ontstaat, waarin de suiker gebonden kan

v/orden (zie figuur 25).

Fig. 25:

"active site" van Con-A.

••'yv;-;- [/

rnUKE 2: Diagrammatic représenla lion of the polar succharide
fcimlingsiteofccncarutvalin A. - -

i

- 'es

Alleen suikers met de juiste configuratie worden gebonden.

De sterkste binding treedt op met a-methylmannoside.. (zie

figuur 26). • , • _ • • • ' • '
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KCHOHOLSS SACCHAfSOc ADOSO

•KiUBE 2; Inhibition of precipitation by monusaccharidre and their derivatives, x, rneth>¡ jä-D-glucopyranoside;
n. L-sorbcM, O ,V-ice!>i-D-g!ucosamine; O, D-glucose; c , '-deoxy-t.S-anhydfo-D-ariiWm^hcxitol; c, 1,5-anhydro-
o-gliscitol; J . 2-deo\>-r>glucose; o, 2-O-nwthyl-ü-glucosa; - , D-fructow; A, D-nvinnos£; A, mclhyl a-L-sorbo-
PiHinoMüe; z, "-.;ih>l a-u-gltKopyrancsid:; a, msthyi a-D-iuannopyranoside. Rciclion inixturs contains 0.50 mg
dextran (NRRL B-1355-S) and 0.5-Í mg total protein (concaimvalin A extract) in a volume of 3.0 ml.

Fig. 26.

De configuratie van de ^ydroxylgroepen van de koolstofatomen

Cj, C¿, en Cg blijkt essentieel te zijn. Als het suikermolecuul

dat gebonden wordt deel uitmaakt van een groter molecuul kan

de suiker zowel eindstandig gebonden zijn als intern 1 - 2 .

De binding van suikers door Con-A wordt niet beïnvloed door 1%

deoxycholaat en 0.5 % Triton X-100.

In tegenstelling tot de meeste andere lectinen is

Con-A geen glycoprotelne. Het monomeer heeft een molecuulge-

viicht van 25.500 en bevat 237 anxnozuurresiduen. Verschillen

in literatuuropgaven over het molecuulgewicht v/orden veroor-

zaakt doordat zelfs in kristallijn Con-A vrij grote aantallen

brokstukken van Con-A voorkomen. Het monomeer is een ellipsoïde

van 42 x 40 x 39 8 . Het monomeer vormt gemakkelijk di- en

tetrameren. De tetrameren zijn boven pH = 5 stabiel.

Binding van Con-A met de volgende stoffen is gerappor-
teerd:
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Carcino Embryonaal Antigeen (CEA)

Humaan Chorlon Gonadotropine (HCG)

Luteotroop Hormoon (LH)

Follikel Stimulerend Hormoon (FSH)

T h y r e o g l o b u l i n e -.'-•:•:-._.•-•-.. - . - • -.:-

Alfa^Foëto Proteine (AFP)

Rhodopsine . . .

Teichoic acid

Interferon

Alfa,j antitrypsine

Insuline receptor

Dopamine-ß-hydroxylase

Glycogeensynthetase

Lima "bean lectine

Arylsulfatase A en B

Zure fosfatase

ß-N-Acetylhexosaminidase

ß-galactosidase

ß-glucuronidase

Wheat Germ Agglutinine (¥GA).

V/heat Germ Agglutinine vrordt geïsoleerd uit tarwe-

kienen. Het uitgangsmateriaal is doorgaans echter Upase of

zure fosfatase, dat uit tarwekiemen is bereid en commercieel

verkrijgbaar is; het VGA bevindt zich hierin als verontrei-

niging. Na fractionering met behulp van ammoniumsulf aat-. ...

precipitatie (het precipitaat tussen 19 %. .en-45 %,verzadi-.

ging), vindt ax'finiteitschromatografie plaats met behulp

van N-Acetylglucosamine (GlcNAc), dat covalent gebonden is

aan Sepharose. Het WGA wordt geëlueerd met. een buffer, die

10 % GlcNAc bevat. Na dialyse is het preparaat 98 % zuiver.

• De binding van WGA is niet afhankelijk van''metaal-

ionen en wordt niet gestoord door 0.07 % laurylsulfaat of

1 % deoxycholaat. De binding van WGA is specifieker dan van

Con-A. Alleen GlcNAc en vooral di- en trisacchariden ervan

(Chitobiose en Chitotriose) worden gebonden. Teichoic acid

blijkt de hoogste affiniteit te bezitten (zie fig. 27). ",

"Evenals Con-A is WGA een uitzonderlijk lectine: het.

is een eiwit met een onverwachte samenstelling: 20 % cysteine,

22 % glycine, 10 % glutamine, 8 % asperagine, 7.5 9é;alanine

(rest is 25 %). Het ¥GA-monomeer heeft een molecuulgev/icht
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O.OO! O.OI 100O.I 1 10
Inhibitor added (mM)

lio. 5. inhibition by \vrinu.\ smi burieles vj ilw prrrípllalloll o/S. au-
rsus ti leirltoie achí f .1) uiiJ oj ihv agglutination oftrypsintei'il rahbii
erytliracyies 18i by u'n'Kf germ agfs'uiiniit. For comparison, ihc
concentration of inhibitors was normulizcd \o their molar «V-acülyl-
i>glucojamine content. (o) Tciei\oic acid ofS. aurcus H; (0) line«r
(Xpiktoglxcan of ,1/. /¡mi»; (Q) chiioiriosc [(GlcNAcijj; (A) cell
v̂ dll teirjsaechuride (GlcNAc/il ->4MurNAc/!t -»''lOIcNAc/ll -*4-
MurNAc); (O) cell wall disaccharide (GlcNAc/!l-»4MurNAc):
(©> .V-acetvl-D-giucosaminc (GlcNAc): ( x ) A-acctyimurumic acid

*• ñ

f

European Journal of Biochemistry, 55:257(1975).

van 13.000. Boven pH = 3.5 vormt WGA dimeren.

Binding van w'GA met de volgende stoffen is gerap-
porteerd:

caroino embryonaal antigeen (CEA)
a2 macroglobuline
hemopexine

o^ acid glycoproteine (Orosomucoïd)
ceruloplasmine

( l i t . 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 52, 61, 62, 63.
65S 66, 67).

• 6 5 -
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PROTOCOL VOOR DE CEA-RADIOIMMUNOASSAY ZOALS DIE OP HET

R.R.T.I. WORDT UITGEVOERD.

I, Uitvoering.

II. Materialen.

III. Buffers en reagentia.

ji?

I, UITVOERING VAN DE ASSAY.

a) inzetschema's, incubatie, scheiding vrij en gebonden.

b) weergave. J.-J

a._ inzet schema '_s (hoeve elhe_den in-j.il, all e s_ in dtiplo).

1. Standaardcurve.

Totaal

NSBnhs
EO
B2
B4
B8

B16
B31
B62

B125

B250

Pat. 1

NSB pat.

Pat. 2

NSB pat.

enz.

2.

Totaal

NSBnha
B2
B5
B10

B20
B50

B100

Werkbuffer

750
750
750
700
700
700
700
700
700
700
700
750

1 750

750
2 750

NHS
-
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
-
-
-.
-

Standaard

-

-
50 A

50 B

50 C

50 D

50 E

50 P

50 G

50 H
-
—
-

-

Antiserum-titratiecurve.

Werkbuffer
750
750
750
750
750
750
700

650

NHS
-

50
50
50
50
50

50

50

Pat.

-
-
—
_
—

_
-

50
50
.50
50

A.S.
_

-
2

5
10

2J0:

Í50;'-
100

A..S,
-

-

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20 .
-

20
—

Tracer
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

, ,50-

^50/

50 .

50

Tracer.
50

50

50

50

V 50;

50

.¡i

i

i-i

j
1
I-

$
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3. Z-gel titratiecurve.

Totaal

B0..2

NSB 0,2

B 0,4

NSB 0,4

B 0,6

NSB 0,6

B 0,8

NSB 0,8

B 1.0

NSB 1.0

Werkbuffer

750
700
750
700
750
700
750
700
750
700
75C

NHS

-
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

A.S.

-
50
-
50

•- - • - -

50
-
50
_

50

"Tracer.

50
50
50

— - - 5 p - : • - • > - • • • - • •

,50 .---:.
50:
50
50.
50
50
50

1
-~: ï-

0
"%

- • « r \

.'-!

n-

Incubeer overnacht bij 37 C. in een rustig schuddend

waterbad of gedurende twee dagen bij 4° C.

Vrij en gebonden tracer vrarden gescheiden door aan alle

buizen (behalve de totaaltuizen) 0,5 ml Z-gel toe te

voegen (bij de Z-gel titratiecurve wordt 0,2; 0,4; 0,6;

0,8 of 1.0 ml Z-gel toegevoegd).

Fieng gedurende minstens 5 seconden op de Vortex

(maximum toerental).

Centrifugeer vier minuten bij maximum toerental.

Zuig het supernatant af met behulp van een waterstraal-

pomp (via afzuigkolf!).

Voeg 1 ml wasbuffer toe.

Resuspendeer grondig op de Vortex.

Centrifugeer vier minuten bij maximum toersntal.

Zuig het supernatant af.

Tel de activiteit in de pellet gedurende één minuut.

De weergave van de telresultaten is grafisch:

l." Standaardcurve, • • •

Zet op semilcgarithmisch papier uit het percentage

binding tegen het aantal ng CEA/ml.

Het percentage binding wordt als volgt berekend:

B. - NSBnhs . ' . - ' •

i

m

1

- KSBnhs-
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analoog voor de patiënten sera;

Bpat - NSBpat
B - NSBnhso

10Q

De binding van het patiëntenserum kan nu met behulp

van : de "standaardcurve worden afgelezen als aantal-...

n g CEA/ml.J. .'•"••-.", ..;• .-,;•.. --.- .-/., . ....:• .', .' .-•••...'..,

Vermeld bij iedere curve:

datum, totaal (cpm), Bó {% van totaal),

NSB {% van totaal).
•f j

W-

Toloal H502cpm
NSB ' "9.6V.
D, 23.3V.

Fig. 28:

CEA-standaard-

curve.
05

Í.5 01)

2. Antiserum-titratiecurve.

Zet op lineair papier het percentage binding uit

tegen het gebruikte aantal ¡il antiserum.

Het percentage binding wordt als volgt berekend:

B. - WSBnhs
s. 100 %

Fig. 29:

antiserum titratie-

curve .

VoB/T
60

50

¿o

30

20

10

2 5,10 20 50 . 100
pi antiserumti/1000)

•ís

ei
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!• Z-gel titratiecurve.

Zet op scrnilogarithmisch papier het percentage

binding, het percentage non-specifieke binding en het

percentage nettobinding uit tegen het gebruikte,

aantal milliliters Z-gel.

Deze percentages worden als volgt berekend:

^i- s 100 %

NSB.
- T — x 100 %

B. - NSB.
~^~ i x 100 %

Fig. 30.

Z-gel titratiecurve.

I I . I-LA,TERIALEN.

e.) CEA-standaard oplossingen.

b) CEA-antiserum.

c) t r a c e r ('I25I-CEA).

d) Z-gel

%B/T
40

30

20

10-

^-"'binding

ml Z-gel 1.0

De CEA-stockoplossing (0,50 mg CEA/ml in tridest) wordt

met werkbuffer zodanig uitverdund, dat passende standaard-

oplossingen v/orden verkregen:

5 Ul stockoplossing + 10 ml buffer — ~ 250 ng CEA/ml = H



125
62

31
16
8
4
2

ng
ng
ng
ng

ng
ng
ng

CEA/ml

CEA/ml

CEA/ml

CEA/ml

CEA./ml

CEA/ml

CEA/ml

= P
= E
= D
_ p

= B

- A

5 ml H + 5 ml buffer

5 ml G + 5 ml buffer

5 ml P + 5 ml buffer

5 ml E + 5 ml buffer

5 ml D + 5 ml buffer

5 ml C + 5 ml buffer

5 ml B + 5 ml buffer

b.-CEA_antiserumi

Het antisérum wordt gebruikt in een 1 op 1000 verdun-

ning in werkbuffer:

50 ttl geconcentreerd antiserum vrordt met

1 ml werkbuffer verdund. Hiervan wordt 200 ui

met 9,3 ml werkbuffer verdund.

125Tc. Tracer i^e^

1 mCi I (als Nal Amersham).

Centrifugeer het flesje om alle vloeistof op de

b'odem te brengen. De volgende reagentia v/orden dan

toegvoegd (dosering met een 50 p.1 Hamilton injectie-

spuit; de reagentia achter elkaar opzuigen in een.dun

slangetje, voorzien van een injectienaald):

50 \xl CEA-stockoplossing

40 ui Chloramine-T-oplossing + 10 \).l boraatbuffer.

Meng dit op de Vortex met korte tussenpozen gedurende

1 1/2 minuut.

Voeg dan toe 40 {.tl bisulfietoplossing + 10 \.il boraat-

buffer en meng direct op de Vortex (de boraatbuffer

diant om alle reagens uit het slangetje te spoelen, zodat

kwantitatief wordt toegevoegd).
1 25van vrij 1 op een Sephadex G-200Scheid 125I-CEA

kolom (diameter 0,5 cm, lengte'19. cm).;-equilibreer de

kolom met Tris-buffer, breng 1 ml NHS (A+) op m.b.v.

1 ml injectiespuitje. Laat dit in de kolom zakken en

breng met hetzelfde spuitje de inhoud van het labelings-

flesje op, spoel het labelingsflesje' met 100 (il NHS

(A+), breng dit met hetzelfde spuitje op de kolom, spoel

het flesje met 100 f.il KJ oplossing en breng dit op

(zelfde spuit); spoel het flesje met ongeveer 100 ¡.tl

Tris-buffer en breng dit op (zelfde spuit). Begin dan de

elufcie en neem fracties van tien druppels. Tel na de
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elutie de activiteit in de fracties en zet dit uit in

een grafiek. " " •.

Fig. 31:
zuivering tracer.

Lobelingspercontcge: 76,5 V.

10 20 m|

Gebruik "bij voorkeur de fracties uit het begin van de
125I-CSA piek om te verdunnen tot tracer. Hiertoe
worden deze fracties - zo nodig - gepooled en met werk-

buffervaat 50 ui van de.verkregen oplossing in de gamma-

wisselaar een activiteit heeft van 10.000 cpm. Bepaal

de binding van de tracer met een anti serum-titratiecurve.

Los 20 g. ZnOCl2-B H20 op in 3 1. 0, 1 M HC1 (75 ml

4 il HC1 in 2,925 1. bidest.)« Druppel onder roeren lang-

zaa-i 40 ml geconcentreerd fosforzuur toe. Roer nog '15

minuten. Laat de suspensie twee uur bezinken. Zuig de

bovenstaande vloeistof af met een waterstraalpoinp; vul

weer aan tot drie liter met bidsst.. Roer 5 minuten en

laat de suspensie 24 uur bezinken- Herhaal deze v/as-

px-ocedare nog viermaal. Na de laatste keer aanvullen tot

drie liter wordt tevens 23.75 ml geconcentreerd azijn-

zuur toegevoegd. Roer 10 minuten en laat de suspensie 2

dagen bezinken. Zuig de bovenstaande vloeistof af en

breng met geconcentreerde ammoniak de pH op 6,25. Los in

de suspensie 100 mg thiomersalum op èn bepaal de binding

met een ,Z-gel titratiecurve.
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. BUFFER EM REAGENTIA.
1 ) Werkbuffer: 0,01 M NHẑ Ac buffer pH: 6,0

0,558 ral geconcentreerd azijnzuur
0,2 ml Tween 20
100,mg thiomersalum
Los dit op in .980 ml tridest en breng met : •. .
geconcentreerd NH^OH op pH = 6,0, vul aan tot -" ": V

1 1 . ' - ' • " . " ' - ' • " ; : ••••" '' . ;. : . .

(N.B. Indien dé pH hoger wordt dan 6,0 moet de
pH worden teruggebracht mot 0,01 M HAc).

2) Spoelbuffer: 0,1 M NH^Ac pH: 6,0.
5,575 ml geconcentreerd azijnzuur
100 mg thiomersalum

Los dit op in 980 ml. bidest. en breng met
geconcentreerd NH¿,0H_ op pH = 6,0, Vul aan tot
1 1 .

(N.B. Indien de pH hoger is dan 6,0 moet de
pH omlaag gebracht worden met 0,1 M HAf.).

3) Boraatbuffer: 0,05 boraatbuffer r".* = 8,4.
3,092 gr. H3B03

200 mgr NaN,

Los dit op in 980 ml. bidest., breng met gecon-
centreerd NaOH op pH = 8,4. Vul aan tot 1 1 .

4) Tris-buffer. 0,05 M Tris HC1 buffer pH = 7,2.
6)075 gram Tris - ' "
200 mgr NaN^

Los dit op in 950 ml bidest. en breng met gecon-
centreerd HC1 op pH =7,2. Vul aan tot 1 1.

5) KJ oplossing (1 °/o).
Los 50 mg KJ op in 5 ml boraatbuffer (3).

6) Chloramine-T oplossing (0,5 %).
Los 25 mg Chloramine-T op in 5 ml boraatbuffer (3)

7) Bisulfietoplossing (0,5%).

Los 50 mg Natriummetabisulfiet öp in 5 ml;
boraatbuffer (3).. .-. ' . ' - ¡

Oplossingen 5, 6 en 7 moeten op- de dag-van gebruik vers
bereid worden! ' ', '-!'

si
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PEG 6OOO
DiscPAGE
DEAE
ECTEOLA
SDS
EDTA
Tris
0D280
TES
TE
T
Rf

M
rpm

Rotterdamsch Radio-T?ierapeutisch Instituut,
Groene Hilledijk 301, Rotterdam.

Carcino Embryonaal Antigeen
Oorspronkelijk C M (afkomstig uit London)
Nieuw CEA (eveneens uit London)
Hoffmann-La Roche CEA (afkomstig uit de "CEA-ROCHE-

kit)
met Jodium-125 gemerkt CEA (tracer)
Antiserum
Oorspronkelijk Londen Antiserum
" Nieuw Londen Antiserum
Hoffmann-La Roche Antiserua
Radio Immuno Assay
Normaal Humaan Serum (bloedgroep A" )
Non-specifieke binding
Zirconylfosfaat gel
Antigeen, gelabeld Antigeen (tracer)
Antibody, antilichaam
Immuungibbuline G
verhouding tussen de hoeveelheid gebonden tracer
met (B) en zonder (BQ) toegevoegd CEA

verhouding tussen de hoeveelheid gebonden tracer
met toegevoegd CEA en de totaal toegevoegde hoeveel
heid tracer
counts per minuut
C oncanavaline-A
Wheat Germ Agglutinine
a-Methyl Mannoside
N-Acetyl-Glucosamine
Lithium lood Salicylzuur (Lithium~2hydroxy-3.5
dijoodbenzoaat)

. Poly Ethyleen Glycol (moleouulgewicht: 6000)
Discontinue Poly Acrylamide Gel Electroforese
DiEthylAminoEthaan
EpiChloorhydrine TriEthanOLAmine
Sodium DodecylSulfaat
EthyleenDiamineTetraAzijnzuur
Trihydroxyaminomethaan
Optische dichtheid bij 280 inn (weglengte 1 cm)

" Tris-EDTA-Sucrose buffer
Tris-EDTA-buffer
Tris buffer
Retentiefactor

m

Molair (1 gramraolecuul per liter)
rotaties per minuut
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