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In water oplosbare fraktie, in staat tot het regelen van de immuni-
teitsreacties van een gastheer tegen allogeenachtige cellen of weef-
sel, de farmaceutische preparaten, die deze fraktie bevatten en een 
werkwi.jze voor de bereiding van de laatstgenoemde. 

De uitvinding heeft betrekking op een in water oplosbare frak-
tie van het beenmerg met biologische activiteiten o.a. die van het 
regelen van de immuniteitsreacties van een gastheer tegen allogeen-
achtige cellen of weefsel, in het bijzonder gastheer versus-entreac-

5 tie (HYG-R) en zogenaamde ent versus-gastheer reactie (GVHR) bij het 
transplanteren van allogeenachtig niet verenigbaar beenmerg, van 
het bevorderen van de inplanting van allogeenachtig merg in vivo 
en van het beschermen van de gastheer tegen bestraling en de gevol-
gen van bestraling. 

10 Er is reeds gepubliceerd, dat levensvatbare beenmergcellen in 
staat waren immunologische reacties (HVGR en GYHR) te regelen, die 
volgen,wanneer immunogenetisch verschillend beenmerg getransplan-
teerd wordt in een lethaal bestraalde gastheer (immuniteit). Meer 
in het bijzonder werd reeds gevonden, dat beenmergcellen verantwoor-

15 delijk zijn voor het vergemakkelijken van het inplanten van vreemde 
cellen of weefsel (allogeenachtig of xenogeenachtig in een gastheer), 
wanneer zij aan de gastheer worden toegediend volgens een vastge-
steld protocol ofstelsel met inbegrip van een totale lichaamsbestra-
lingsmethode, waarbij de laatste gericht is op vernietiging van het 

20 eigen immuniteitssysteem van de gastheer en bij het vergemakkelijken 
van de substitutie ervoor van een immuniteitssysteem van vreemde 
oorsprong. 

Meer in het bijzonder werd gevonden, dat de behandeling van mui-
zen, die de toediening daaraan van beenmergcellen van ratten omvat, 

25 vervolgens het kort onderwerpen van de muizen daarna aan een lethale 
totale lichaamsbestraling (TBl) en daarop volgende opnieuw toediening 
van nieuwe beenmergcellen, resulteerde in een opmerkelijke bescher-
ming van deze muizen tegen stralingsbeschadiging en wanneer de been-
mergcellen, toegediend na TBI, van xenogeenachtige oorsprong waren 

30 (dat wil zeggen rat), vergemakkelijking van merginplahting ; en in-
duktie van een blijvend xenogeenachtig (rat) chimerisme bij de mui-
zen ("een nieuw vóór-bestraling-conditionerend stelsel, dat beschermt 
tegen stralingsbeschadiging en het inplanten van xenogeenachtig been-
merg vergemakkelijkt" - Walter Pierpaoli & Georges J.M. Maestroni, 

35 Scand. J. Haematol, 22, (1979), 165 - 172. 
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De bewerkingsmethode voorafgaande aan TBI werd - en zal hierna 

in verhand met de uitvinding worden - aangeduid met "voorconditione-

ring" , terwijl de aanduiding "naconditionering" verwees - en hierna 

ook zal verwijzen - naar de toediening van materiaal van beenmerg-

5 oorsprong na TBI. 

Bij het gebruik maken van het model van xenogeenachtige (rat 

tot muis) mergtransplantatie, werd vastgesteld, dat de kritische 

faktoren voor succes een voldoende aantal levensvatbare beenmergcel-

len voor en na TBI, de keuze van het juiste tijdstip en de inocula-

10 tieweg inhielden; elk hiervan diende correct in evenwicht te zijn 

teneinde bescherming tegen secundaire ziekte, overleving op lange 

termijn en de ontwikkeling van chimerisme te waarborgen. 

De onderhavige uitvinding vindt zijn oorsprong in de ontdekking, 

dat de levensvatbare mergcellen dit opvallend gunstige effekt uit-

15 oefenen via synthese en/of secretie, in de gastheer, van componen-

ten, die het inplanten van het getransplanteerde niet verenigbare 

merg na lethale TBI vergemakkelijken. 

In het bijzonder werd gevonden, dat het hiervoor vermelde 

gunstige effekt kan worden toegeschreven aan een in water oplosbare 

20 biologisch actieve fraktie verkrijgbaar uit het fysiologische inter-

cellulaire milieu van beenmerg van elk zoogdier, in het bijzonder 

na afscheiding daarvan van de beenmergcellen zelf. 

Deze ontdekking was des te meer onverwacht, aangezien het fy-

siologische inter-cellulaire milieu (bovenstaand beenmerg Sïï) als 

25 zodanig geen wezenlijke, tenzij speciale zorg wordt getroffen ter 

vermijding van inactivering van de biologisch actieve fraktie, en 

reproduceerbare activiteit vertoonde in een beproevingssysteem, zo-

als hiervoor gedefinieerd en aangezien de biologisch actieve frak-

tie de neiging heeft geïnactiveerd te worden, wanneer de pH neutraal 

30 is of de neiging heeft beneden 7,0 te dalen en zowel remmingsmidde-

len als activatoren van beenmergfunkties bevat. 

De in water oplosbare, biologisch actieve fraktie volgens de 

uitvinding, die verkrijgbaar is uit het fysiologische inter-cellulai-

re milieu van beenmerg heeft de volgende eigenschappen: 

35 zij is in hoofdzaak vrij van remmingsmiddelen, die molecuulge-

wichten hebben, die wezenlijk lager zijn dan ongeveer 30.000; 

zij is lyofiliseerbaar zonder verlies van biologische eigen-

schappen; 

zij vertoont de hierna gedefinieerde biologische activiteiten 

40 in de vorm van een oplossing met een pH van ten minste 7, bij voor-
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keur van 7, 2 - 7,6; 
3 zij stimuleert H-thymidine-opname door beenmergcellen in vitro 

en in vivo; 
zij maakt de inplanting mogelijk van allogeenachtig beenmerg en 

5 veroorzaakt blijvend chimerisme in voorafgaand lethaal bestraalde 
dieren, alsmede overleving van de laatstgenoemden; 

de activiteit is niet soort-specifiek; 
haar activiteit wordt vernietigd door verwarming gedurende 30 

minuten tot 70°C ; 
10 haar UV-spectrum vertoont een absorptiepiek bij 280 nm. 

Een andere fraktie, die volgens de uitvinding de voorkeur ver-
dient, is eveneens in hoofdzaak vrij van de componenten aanwezig in 
het fysiologische inter-cellulaire milieu van beenmerg, die zowel 
molecuulgewichten hebben lager dan 100.000 als bestaan uit remmings-

15 middelen van de biologische activiteit, zoals hiervoor gedefinieerd 
van de fraktie volgens de -uitvinding. In het bijzonder is een voor-
keurs-fraktie in hoofdzaak vrij van die remmingsmiddelen, die fil-
treerbaar zijn door een filtratiesysteem, zoals een microporeus mem-
braan, dat de afscheiding en verwijdering van componenten mogelijk 

20 maakt met molecuulgewichten, die in hoofdzaak lager zijn dan 
100.000, uit het fysiologische inter-cellulaire milieu, of een ge-
bufferde of een zoutoplossing daarvan. 

Het vloeit uit de voorafgaande definities voort dat blijkbaar 
het gehele fysiologische inter-cellulaire milieu van beenmerg rem-

25 mingsmiddelen bevat van de activiteit van de biologische fraktie vol-
gens de uitvinding, welke remmingsmiddelen molecuulgewichten blijken 
te hebben, die de waarde 30.000 niet overschrijden. 

De uitvinding omvat eveneens een werkwijze voor het verkrijgen 
van deze biologische fraktie uit beenmerg, welke werkwijze de af-

30 scheiding en winning van het fysiologische inter-cellulaire milieu 
uit de beenmergcellen, vervolgens verdere afscheiding van dit inter-
cellulaire milieu, zonodig in de vorm van een verdunde oplossing in 
een fysiologische, gebufferde of zoutoplossing,waarbij componenten, 
die filtreerbaar zijn door een filtratiesysteem, meer in het bijzon-

35 der een microporeus membraan, de afscheiding van componenten moge-
lijk maken met molecuulgewichten niet groter dan ongeveer 30.000, 
bij voorkeur niet groter dan 100.000 en winning van de biologisch 
actieve fraktie bevrijd van de hiervoor vermelde componenten met la-
gere molecuulgewichten, omvat. 

40 Bij voorkeur wordt de pH van het milieu op alle tijdstippen ge-
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handhaafd op een waarde niet lager dan 7,0, "bij voorkeur van 7>2 -

7 , 6 . 

Yoor het uitvoeren van de afscheiding van het fysiologische 

inter-cellulaire milieu van de beenmergcellen, wordt het beenmerg 

5 bij voorkeur vooraf gesuspendeerd in een fysiologische oplossing, 

in het bijzonder een zoutoplossing of een gebufferde oplossing, waar-

van de pH is ingesteld tussen 7,2 en 7»6 en zonodig worden de cellen 

afgescheiden ra lichte dissociatie van het beenmergweefsel op zodani-

ge wijze geregeld dat een mogelijke vernietiging van het cellulaire 

10 materiaal vermeden wordt. 

Een doelmatig gebufferde oplossing bestaat uit het milieu vol-

gens Hank of het milieu volgens Earle met pH 7)4-

De temperatuur waaronder alle hiervoor vermelde bewerkingen 

kunnen worden uitgevoerd is bij voorkeur beneden omgevingstempera-

15 tuur, bij voorkeur tussen 0 en 5°C. 
een 

Deze methode geeft dus de gelegenheicUbiologisch actieve frak-

tie te verkrijgen, die geschikt is de immuniteitsreacties te rege-

len onder condities, die in hoofdzaak dezelfde zijn als die hier-

voor vermeld in verband met gehele beenmergcellen en zoals hierna 

20 zal worden toegelicht. 

De activiteit van de biologische fraktie van de uitvinding is 

niet soort-specifiek. Zij is volledig vrij van toxiciteit. 

De fraktie van de uitvinding wordt ook gekenmerkt door het ver-

mogen, dat zij immunologisch moet reageren mei/antilichamen gevormd 

25 in een heterologe gastheer tegen de fraktie zoals verkregen volgens 

de hierin gedefinieerde werkwijze (hierna aangeduid als MRF). 

Teneinde de specifieke orgaan- en weefselhoedanigheid van merg 

regulerende faktoren (MRF) te onderzoeken, kan de volgende techniek 

worden aangenomen, die hierbij in hoofdlijnen wordt beschreven. 

Schapen of geiten worden herhaaldelijk intramusculaire geïnjek-

teerd met menselijk of konijnen MRF (vier maal met intervallen van 

vier weken). Eén week na de laatste injektie wordt bloed verzameld 

en wordt serum afgescheiden, in evenmatige delen verdeeld en bevro-

ren. De dieren worden vervolgens nogeens geïnjekteerd en serum wordt 

één week later verzameld. De hoeveelheid elke maal geïnjekteerd MRF 

is 10 mg/schaap. MRF wordt voorafgaande aan de injektie opgelost 

in zoutoplossing uit de gelyofiliseerde toestand. 

Evenmatige hoeveelheden van het schapen anti-konijnen MRF en 

schapen anti-menselijk MRF worden herhaaldelijk geabsorbeerd met ge-

q̂ wassen en gegroepeerde thymus- en miltcellen van het konijn, teneinde 
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de antilichamen te verwijderen» die niet specifiek gericht zijn 
tegen MRF» maar tegen andere» verschillende en orgaan specifieke 
antigenen. Antilichamen tegen MEF worden bepaald door de direkte 
precipitatie-bepaling of door de passieve hemagglutinatie-techniek 

^ met met formaline behandelde en met antigeen (MRF) beklede rode 
cellen van het schaap. De combinatie van deze serologische tech-
nieken en van de radio-immuniteitsbepaling (RIA) met met radio-

125 
actief jodium behandeld ( J) MRF maakt het mogelijk: 

1ste de aanwezigheid van anti-MRF antilichamen en hun titer; 
10 2de de aanwezigheid van orgaan specifieke (in het bijzonder 

beenmerg) antilichamen; 
3de de mogelijke verknopingsreactiviteit van menselijk en 

konijnen MRF (agglutinatie-remmingsproef); 
ifde de aanwezigheid van MRF in weefsel-extracten of prepa-

id raten van onbekende oorsprong (immunologische identificatie); 
5de de mogelijke specifieke orgaan hoedanigheid, maar niet 

biologische soort-specifieke activiteit van menselijk en konijnen 
MRF (bijvoorbeeld is konijnen MRF actief op menselijke BM cellen 
en is menselijk MRF actief op konijnen BM cellen)» vast te stellen. 

20 Samenvattend zullen serologische proeven en RIA de identifi-
catie op MRF mogelijk maken als een mogelijk unieke combinatie van 
stoffen met specifieke orgaan hoedanigheid, specifieke non-soort 
hoedanigheid van biologische activiteit. 

Be uitvinding betreft eveneens farmaceutische preparaten» die 
25 een dergelijke fractie bevatten in vereniging met een farmacolo-

gische drager, die de toediening aan een gastheer mogelijk maakt, 
dat wil zeggen langs de parenterale» zoals de intraveneuze weg. 

De uitvinding zal verder worden toegelicht op een niet-beper-
kende wijze door de volgende beschrijving van een voorkeursuitvoe-

jO ringsvorm van extractie van een biologisch actieve fractie volgens 
de uitvinding uit het beenmerg van dieren» zoals muizen» ratten» 
konijnen, schapen en hun biologische eigenschappen. 

De fysiologische zoutoplossing van het hiervoor vermelde 
fysiologische inter-cellulaire milieu zal hierna worden aangeduid 

y^ als "bovenstaande beenmerglaag" en de biologisch actieve fractie 
van de uitvinding als "merg regulerende factor" (MRF). 
I. BESCHRIJVING VAN DE WERKWIJZE GE BRUI KI1 VOOR DE BEREIDING VAN 
BOVENSTAANDE BEENMERGLAGEN (SN) WAARUIT DE MERG REGULERENDE FACTOR 
(MRF) WORDT GEEXTRAHEERD 

Jonge volwassen donors (groepen van tien mannelijke of vrouwe-r 
8 0 2 0 4 3 1 
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lijke konijnen met een lichaamsgewicht tussen 1,5 en 2,0 kg) werden 

door cervicale dislocatie gedood. De lange beenderen werden geïso-

leerd en in gekoeld TG 199 of zoutoplossing (NaCl 0,9 %) gebracht. 

De beenderen werden vervolgens bij de uiteinden afgesneden en 

5 TG 199 of zoutoplossing werd herhaaldelijk door de beenderen ge-

spoeld om al het merg uit te drijven, met inbegrip van vetweefsel 

en bindweefsel en dat alles maakt het inter-cellulaire milieu van 

het beendermerg volledig. Het materiaal (klonten merg, vet, andere 

weefsels) werd vervolgens gedissocieerd door toepassing van een 

10 grote spuit zonder naald, onder op gevoelige wijze aanzuigen en 

uitdrijven van het gesuspendeerde materiaal, dat steeds in gesmol-

ten ijs werd gehouden, tot geen celaggregaten meer zichtbaar waren. 

Het aantal cellen in de suspensie varieerde tussen 50 en 100 x 

10^/ml SN. Bij deze trap werd de gehele initiële materiaalsuspensie 

15 gecentrifugeerd in een tot 5°C gekoelde centrifuge gedurende 30 mi-

nuten bij 10.000 x g en het boven in de buizen gecondenseerde vet 

werd door aanzuigen verwijderd. De rest van de bovenstaande laag 

werd in kunststofhouders verzameld en onmiddellijk bij -50°C bevro-

ren. De cellen werden afgedankt. Al dit preparatieve werk werd on-

20 der steriele omstandigheden uitgevoerd. SN is bestemd om het ori-

ginele suspensie-milieu te zijn, waarin de beenmergcellen werden 

gedissocieerd en gesuspendeerd. De pH van alle celsuspensies en 

preparaten van SN werd op 7»2 tot 7»5 gehouden of daartoe gecorri-

geerd . 

25 Bereiding van MRF uit de bovenstaande laag van konijnen beenmerg (SN) 

Na ontdooiing van de SN, werd deze 20 minuten bij 40.000 x g 

in een gekoelde centrifuge gecentrifugeerd ter verwijdering van 

alle mogelijke deeltjes en precipitaat. De SN werd daarna over een 

Diaflo XM 100' filtratiemembraan geleid (molecuulgewicht: afsnijding 

30 100.000); Amicon Co., Oosterhout, Holland, onder toepassing van een 

Amicon Model 202 Cell voor het verwijderen.van de fractie, die af-

gescheiden verbindingen bevat met schijnbare molecuulgewichten la-

ger dan 100.000. Bij sommige experimenten werd de laatstgenoemde 

fractie vervolgens geleid over een Diaflo XM 30 filtratie-membraan 

35 (molecuulgewicht: afsnijding 30.000) teneinde verdere componenten 

te verwijderen, die molecuulgewichten hebben lager dan 30.000. Een 

gelijk volume water werd bij elk experiment gebruikt om het mate-

riaal te vfassen, dat niet door het filter passeerde. De op de fil- ; 

ters achterblijvende materialen werden met een spuit onttrokken en 

40 gelyofiliseerd. 
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De hierna onderzochte verschillende fracties werden als volgt 
aangeduid: 

"MW > 100.000" is de MRF fractie bevrijd van.componenten met 
molecuulgewichten kleiner dan ongeveer 100.000; 

^ "MW > 30.000" is de fractie bevrijd van componenten met mole-
cuulgewichten kleiner dan ongeveer 30.000; 

"MW < 100.000" is de fractie bevrijd van componenten met mole-
cuulgewichten groter dan 100.000; 

"MW < 30.000" is de fractie bevrijd van componenten met mole-
10 cuulgewichten groter dan 30.000. 

Aan deze verschillende fracties wordt in de tabellen hierna 
onder de hiervoor vermelde aanduidingen gerefereerd. 

De biologische activiteit van de MRF fractie, zoals gemeten 
3 

door activering of remming van H-thymidine opname door beenmerg-
15 cellen in vitro wordt inactief gemaakt door verlaging van de pH be-

neden 7,0 en door verwarming gedurende 30 minuten tot 70°C. 
Bij een ander experiment werden 150 mg van het materiaal 

"MW > 100.000" opgelost in 5 ml N-ethylmorfoline-acetaat-buffer 
0,1 M, pH 7,4. 

20 Na centrifugeren (10 minuten, ifO.OOO x g) werd een onoplosbare 
korrel verkregen en werd met 2 ml van dezelfde buffer gewassen. De 
bovenstaande laag + wasvloeistoffen (7 ml) werden gemengd en op een 
kolom (2,5 cm x 90 cm) gebracht van polyacrylamide-agarosegel-kor-
rels in de handel gebracht onder de aanduiding ULTROGEL AcA 34» die 

25 in evenwicht waren gebracht met dezelfde 0,1 molaire N-ethylmorfoli-
ne-acetaat-buffer met pH 7i4. 

De gelfiltratie had plaats onder de volgende omstandigheden: 
stroomsnelheid : 13>5 ml/h 
volume van de fracties : 3 ml 

jO temperatuur : + C. 
Het verkregen patroon is in fig. 1 getoond, die representatief 

is voor de gehalten van de achtereenvolgens geëlueerde volumina 
(in ml) zoals gemeten volgens UV spectrofotometrie (absorberend 
vermogen bij 276 nm). 

35 Vier fracties werden verkregen zoals aangegeven, respectieve-
lijk fracties: 

A (27 mg)» 
B (74 mg), 
C (18 mg), 

-i+o: D (3»6 mg). 
'8 02 Q 43 1-
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Totaal rendement (volgens gewicht) : 82 
De horizontale lijnen genummerd 1, 2, ^ en 5 aangegeven 

in de figuur, corresponderen met de MW markeringen, respectievelijk: 
1 : blauw dextran (MW van ongeveer 2.000.000), 

5 2 : runderserum albumine (MW van ongeveer 07.000), 
3 : ovalbumine (MW : 47.000) 
if : koolzuur-anhydrase (MW : 30.000) 
3 : chymotrypsinogeen (MW : 25.000), 
Fractie B van fig. 1 bleek eveneens sterk actief te zijn in de 

10 hierna toegelichte proeven en bracht de activiteit van "fractie van 
MW > 100.000" voort. 

Fractie B bevat componenten, waarvan ruwweg kan worden beweerd, 
dat zij gevormd worden uit componenten met molecuulgewichten die 
variëren van ongeveer i+0.000 tot ongeveer 70.000. 

15 11' BIOLOGISCHE ACTIVITEITEN 
1ste Materialen en methoden 
Dieren : de gebruikte dieren waren muizen, die onder specifiek 

pathogeen-vrije omstandigheden waren gefokt en vervolgens als vol-
wassen dieren onder strikt genormaliseerde en gecontroleerde hy-

20 giénische omstandigheden waren gehandhaafd. Er werden echter geen 
specifieke voorzorgen getroffen om pathogene bacteriën of virussen 
te vermijden. Geen antibiotica werden toegediend via drinkwater 
hetzij voor hetzij na bestraling. 

Donors of ontvangers van beenmerg waren inteelt jonge volwassen 
25 (8 - 12 weken oude) CS78L/6, DBA/2 en C578LxA/J F1 hybride muizen. 

De gebruikte konijnen waren een uitgefokte Zwitserse stam met een 
lichaamsgewicht van 1,5 tot 2 kg. Deze werden gebruikt als donors 
van xenogeenachtig merg voor de bereiding van een bovenstaande laag 
(SN), waaruit de fractie, die de merg regulerende factoren bevat, 

30 werd afgescheiden. Deze fractie wordt hierna aangeduid als MRF. 
Bereiding van beenmergcelsuspensies 

Suspensies van beenmergcellen werden 2 tot 3 uren voor inocu-
latie vers bereid. Muizen werden gedood door cervicale dislocatie, 
de lange beenderen (opperarmen, scheenbenen en dijbenen) werden ge-

55 isoleerd en aan de einden afgesneden. Ijskoud TC 199 milieu werd 
herhaaldelijk door de holten gespoeld met een spuit met een naald 
die past bij de beengrootte. Het verenigde merg werd voorzichtig 
gedispergeerd met een naaldloze spuit en door gaas gefiltreerd. De 
cellen werden vervolgens 2 tot 3-voudig gewassen door centrifu-

/(.O geren met lage snelheid onder toepassing van ijskoud TC 199 milieu. 
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De uiteindelijke celsuspensies werden op het gewenste aantal en 

volume ingesteld. Hoeveelheden variërend van 20 tot 1+0 x 10^ cel-

len per donor muis konden verzameld worden. De cellen werden intra-

veneus toegediend in een volume van 0,5 ml per muis. Trypan-blauw 

5 uitsluitingsproeven lieten zien» dat meer dan 95 % "van de cellen 

juist vS6r hun inoculatie levensvatbaar waren. 

Bestraling 

Een dosering van 850 tot 300 rad totale lichaamsbestraling 

(TBI) werd toegediend aan de ontvangers afhankelijk van de bekende 

10 stam-gevoeligheid ten opzichte van bestraling (5). Deze dosering 

leidde tot de dood van alle onbehandelde muizen binnen 8 tot 15 da-

gen, De bestralingsapparatuur was een Cobalt Gammatron 3 (6000 

Curie). De veldgrootte was 30 x 30 cm, de hoofd-focusafstand was 

90 cm. Geen filters werden gebruikt. 

15 Transplantatie van allogeenachtig merg 

a) Voor-cónditioneringsstelsel 

Wanneer dit sbelsel was gekozen werden de muizen intraveneus 

1,5 tot 2,0 uren voor de bestraling geïnjecteerd met 1,0, 2,5 of 

5 mg konijnen MRF. Het gelyofiliseerde materiaal (fractie met 

20 MW >100.000) werd opgelost in TC 199. Het geïnjecteerde volume 

was 0,5 ml. Controle-dieren werden geïnjecteerd met cellen of 

milieu zond er cellen of milieu zonder MRF. 

b) Na-conditioneringsstelsel 

De muizen werden 2i* uren na TBI geïnjecteerd met 35 tot £ 
25 37 x 10 gewassen beenmergcellen. Afhankelijk van het experimentele 

plan werden de cellen alleen of gesuspendeerd in het milieu, dat de 

fracties van het MRF bevat, geïnjecteerd. De cellen werden opnieuw 

in het milieu (TC 199, pH 7,4)» dat MRF bevat, kort voor intrave-

neuze inoculatie gesuspendeerd. Bij sommige proeven werden de cel-

30 len en het MRF gescheiden geïnjecteerd (tabel 1). 

Proeven op chimerisme 

a) Hemoglobine migratie-patroon 

Met maandelijkse intervallen na TBI werden alle muizen afzon-

derlijk beproefd op chimerisme van de erytroïde celreeks. Enkele 

35 druppels bloed werden uit de retroorbitale plexus genomen, in ge-

hepariniseerde zoutoplossing gesuspendeex-d en herhaaldelijk gewas-

sen. De gewassen bloedcellen werden gehemolyseerd .in 1 : 5 cel water-

volume. De patronen van hemoglobine migratie werden onderzocht met 

cellulose-acetaat elektroforese. De stroken werden gekleurd met 

ifO Amidor-zwart. Inplanting van de donor erytropoietische reeks corres-
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pondesrde met volledig chimerisme zoals bevestigd door huid-enting, 

b) Huid-entingen 

In de situatie van verknoopte transplantatie van beenmerg van 

of in C57BL/6 of DBA/2 donor/ontvanger, werd donorhuid geënt op 

5 groepen van allogeenachtige mergontvangers. De enting had plaats 

volgens de gebruikelijke techniek; de keurslijven werden na 8 - 10 

dagen verwijderd en de levensvatbaarheid van de enten werd dage-

lijks gecontroleerd. De ent werd als afgekeurd beschouwd wanneer 

de eerste tekenen van infiltratie, oedeem en verharding verschenen. 

10 Zij werden alleen als aanvaard beschouwd, wanneer geen van deze 

tekenen waarneembaar was en weelderig haar op de getransplanteerde 

huid groeide. 
3 

Opname van H-thymidine door beenmergcellen in vitro 

6- H-thymidine, 27 Ci/mM werd gekocht van de Radio-Chemical 

15 Center, Amersham, Engeland. Gewassen beenmergcellen, vers genomen 

van volwassen C57BL/6 muizen werden 1, 2 en 3 uren in afgedichte 
•7 

buizen bij aanwezigheid van 2 ,uCi H-thymidine geïncubeerd. Monsters 
' 6 

waren in drievoud. Elke buis bevatte 2 x 10 gewassen beenmergcel-

len gesuspendeerd in 1 ml milieu TC 199i of in TC 199 met 200^ug 

20 van de ultrafiltratie-fracties van de oorspronkelijke bovenstaande 

laag van konijnen beenmergcelsuspensies (zie hiervoor de bereiding 

van MRF). De pH van het milieu werd op 7s5 ingesteld. 1, 2 en 3 

uren na incubatie werd 0,1 ml 10 % natriumdodecylsulfaat (SDS) aan 

elke buis toegevoegd. Na krachtig schudden werd DNA gedurende 15 

25 minuten bij neergeslagen door aan elke buis 1 ml 10 $ tri-

chloorazijnzuur (TCA) toe te voegen. Het neerslag werd verzameld 

op Whatmann GF/C glasvezelfilters en werd met 5 % TCA en absolute 

ethanol gewassen. De filters werden gedroogd en de activiteit werd 

gemeten in een LKB-Wallac 81.000 vloeistof scintillatie-teller. 

30 De resultaten van de verschillende proeven uitgevoerd volgens 

de uitvinding zijn in de tabellen hierna voorgesteld. 

Het commentaar onder elke tabel verschaft de geschikte infor-

matie voor het begrip van de experimentele omstandigheden, tot de 

mate, waarop dit niet in de onderhavige beschrijving blijkt. 

35 De "verhouding MRF/BM cellen", waar geschikt, is de verhou-

ding van het aantal cellen waarin het oorspronkelijke beenmerg de 

hoeveelheid MRF vergezelde, gebruikt in de experimenten betrokken 

op het aantal cellen in contact met de hoeveelheid MRF in het op-

losmiddel eveneens geïdentificeerd in de overeenkomstige kolom. 

A0 De experimentele omstandigheden blijken uit de kop van de 8 0 2 0 4 3 1 
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verschillende tabellen. 

In de tabellen 1 - 5 zijn in de kolom aan de rechter zijde 

de uitvoeringsomstandigheden aangegeven, in het bijzonder de aard 

van de componenten, die met elkaar in contact zijn gebracht, 

5 In tabel 7 geven de eventuele getallen in de sub-kolommen on-

der de hoofden "h " en "h+" de tijden in uren aan van injectie van 

het MRF voor respectievelijk na TBI. In de sub-kolom met het sub-

hoofd "geen BM cellen (x 10^)" onder het algemene hoofd "na-condi-

tionering" wordt verwezen naar het aantal beenmergcellen tezamen 

10 geïnjecteerd met de eventuele corresponderende hoeveelheid MEF in 

de aangrenzende sub-kolom aan de linker kant. 

TABEL 1 

Het blijkt, dat de activiteit van het MRF bij het vergroten van 
3 

de H-thymidine opname afhankelijk is van de pH van het incubatie-

15 milieu (vergelijk de regels 1, 2 en 3» die de controles zijn met 

de regels kt 5 en 6). 

Het blijkt eveneens, dat de activiteit niet soort-specifiek 

is (vergelijk regels 2 en 5 net 7 en 8). De regels 5 en 7 laten 

zien, dat ratten SN actief is bij beenmergcellen van de rat als-

20 mede bij cellen van de muis. 

TABEL 2 - TABEL 3 

Het in tabel 2 vermelde experiment wordt uitgevoerd onder 

toepassing van de gehele bovenstaande laag (SN), terwijl het in 

tabel 3 vermelde experiment wordt uitgevoerd onder toepassing van 

25 geultrafiltreerd SN (MRF) op Amicon Diaflo membraan 100.000 en 

30o000. Het resultaat van elk geval wordt vergeleken met het geval 

verkregen met TC 199 milieu. 

Tabel 2 laat zien, dat de gehele bovenstaande laag (SN) min-
3 

der H-thymidine opname teweeg brengt dan het referentie-milieu 

30 TC 199 (regels 1 en 3). 3 
"Fractie . >30,000" stimuleert de H-thymidine-opname, 

terwijl "fractie . 30.000" de opname remt (regels 1 en 3 en 

regel 2). Voorts laat de "fractie <1 100.000" geen effect 

zien op de opname (regel 4). 

35 Derhalve kan men zien, dat de SN ook remmingsmiddelen bevat, 3 
die de stimulering van H-thymidine opname door de activeringsfac-

tor voorkomen. 

Dit experiment laat zien, dat remmingsfracties en stimule-

ringsfracties gescheiden kunnen worden door de ultrafiltratie van 

40 SN over Amicon Diaflo membraan 100.000. 

8 0 2 0 4 3 1 
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Verder laat experiment 2 van tabel 2 zien, dat de werking 

niet toe te schrijven is aan een niet-specifiek mitogeen effect 

van heteroloog proteïne (konijn in dat geval) zoals BSA niet van 

invloed is op de opname (regel 2) ten opzichte van die van TC 199 

5 (regel 3). 

TABEL 4 

Het experiment maakt de vergelijking mogelijk van de respec-

tievelijke werkingen van de MEF fractie ("MW > 100.000") voor en 

na behandeling bij 70°C gedurende 30 minuten. 

10 De in tabel k voorgestelde resultaten laten zien dat na 1, 2, 

alsmede 3 uren, de opname veel lager is voor het verwarmde produkt. 

Derhalve schijnt verwarming de stimulerende factor te vernietigen. 

TABEL 3 

Geultrafiltreerde MRF fracties " > 100.000" worden hier verge-

13 leken met fracties " < 30.000" en " < 100.000" op hun stimulering 
3 

van H-thymidine opname m vitro. 

Opnieuw ziet men hier, dat slechts de fractie met 

MW > 100.000 in staat is de opname van thymidine door beenmerg-

cellen te stimuleren. 

20 TABELLEN 6 EN 7 

In deze twee experimenten worden het MRF en het thymidine 

intraveneus geïnoculeerd in groepen muizen. De dieren ontvangen 

intraveneus 500^ug of 1 mg van de fractie en 2 of lyuCi thymidine 

in 0,1 of 0,5 ml zoutoplossing. De muizen worden 1 en 2 uren na 

25 de injectie opgeofferd. 

Vergelijkingen worden gemaakt met controle groepen van mui-

zen behandeld met BSA en thymidine of met "verwarmde" MRF fractie 

en thymidine. 

Beenmerg van een scheenbeen wordt verzameld en op 2.10^ cel-

30 len per ml ingesteld en verwerkt zoals beschreven bij het in vitro 

experiment. 

Conclusie : de "fractie > 100,000" veroorzaakt eveneens in 
3 

vivo toename van de opname van H-thymidine door beenmergcellen 

van de muis. 

35 Dit experiment bevestigt, dat de activiteit niet is toe te 

schrijven aan een heteroloog proteïne (tabel 7) en dat de activi-

teit door warmte wordt vernietigd (tabel 6). 

2de. Farmacologische activiteit - beenmergtransplantatie 

De beenmergtransplantatie is een therapie, die kan worden 

11|-0 overwogen voor hematop^ietische kwaadaardige ziekte, bijvoorbeeld 

8 0 2 0 4 3 1 
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leukemie, aplastische anemie, enz.. Tot dusverre is een dergelijke 

transplantatie nooit bereikt wanneer genetische onverenigbaarheid 

tussen donor en ontvanger aanwezig is. 

De volgende experimenten laten zien, dat MRF inplanting van 

5 beenmerg mogelijk maakt tussen onverenigbare donor en ontvanger 

door positief de inplanting van het vreemde merg te beïnvloeden. 

Twee verschillende modellen zijn gebruikt: een waarbij dieren 

totaal genetisch onverenigbaar waren, DBA 6 donors en C57BL/6 ont-

vangers zie tabel 8, en e'en met half-vergelijkbare donors en ont-

10 vangers: C57BL/6 donors en hybride C57BL/6XA/J F1 ontvangers (zie 

tabel 9). 

Het doel van het experiment was blijvend BM allogeenachtig 

chimerisme te bereiken. De kriteria van het succes (blijvend 

chimerisme) zijn: 

15 Migratie-patroon van hemoglobine getoond door cellulose-acetaat-

elektroforese. Donor en ontvanger hebben genetisch verschillende 

hemoglobine-patronen. Chimerische muizen dragen het hemoglobine 

van de beenmergdonor; 

huidenting: permanente chimera nemen .permanent overdoor huidenting 

20 van de mergdonor; 

een ander kriterium voor succesvolle inplanting van allogeen-

achtig merg is de gezondheidstoestand en de overleving zonder het 

verschijnen van secundaire ziekte onder conventionele omstandighe-

den (zogenaamde GVHD of ziekte van Runting). 

25 Dieren werden behandeld zoals hierna beschreven met geultra-

filtreerde MRF fractie opgelost in TC 199» 0,5 ml. 

TABEL 8 

Deze tabel vermeldt de resultaten van pogingen overleving 

voort te brengen van een eerste "stam muizen, die achtereenvolgens 

30 voor-geconditioneerd zijn", vervolgens bestraald en tenslotte na-

geconditioneerd en geïnjecteerd met beenmerg van een andere stam 

muizen, waarvan bekend is dat zij normaal genetisch totaal onver-

enigbaar zijn op de H2 plaats met de eerste. Het experiment werd 

als volgt uitgevoerd. 

35 Ontvangers worden 1 tot 2 uren voor de bestraling intraveneus 

geïnjecteerd met de MRF fractie, vervolgens.worden zij lethaal be-

straald en 24 uren na de bestraling ontvangen zij intraveneus ge-

wassen beenmergcellen van de donor gesuspendeerd in een milieu, dat 

de MRF fractie bevat. 

if.0 De voor- en na-conditionering met de MRF fractie " > 100.000" 

8 0 2 0 4 3 T 
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onder de hiervoor vermelde omstandigheid maakte een goede overle-

ving en blijvend chimerisme mogelijk zoals getoond door hemoglo-

bine-patronen en permanente opname van huidenting (van DBA/2 do-

nors in de overlevende dieren). 

5 De dieren, die na 6 maanden overleven, zijn in perfecte toe-

stand en laten geen teken van secundaire ziekte zien. Het is de 

moeite waard vast te stellen, dat volledig chimerisme verkregen 

wordt in muizen, die zowel voor-geconditioneerd als na-geconditio-

neerd waren met MRF. Bij voorkeur heeft deze na—conditionering 

10 plaats ten minste 24 uren na de totale lichaamsbestraling. In een 

dergelijk geval kan zelfs voor-conditionering overbodig gemaakt 

worden. Meer in het algemeen dient transplantatie van enig weefsel 

of enige cellen te enten in een gastheer niet eerder plaats te 

hebben dan ten minste 24 uren na lichaamsbestraling. 

15 Voorts werd gevonden, dat MRF het versnellende effect opheft 

teweeg gebracht door T-lymfocyten, in het bijzonder van miltcellen, 

na entafwijzing. 

Beenmerg getransplanteerd uit eenzelfde•dier in een met een 

genetisch gebrek van het immuniteitssysteem is geschikt de ziekte, 

20 die in het laatstgenoemde dier kan worden opgewekt, te overwinnen. 

TABEL 9 

Deze tabel vermeldt de resultaten verkregen onder soortgelijke 

omstandigheden, echter met een ten dele verenigbare donor/ontvanger 

stam-combinatie. Geen voor-conditionering is noodzakelijk voor het 

25 teweeg brengen van chimerisme. Bij deze proef wordt volledig succes 

verkregen met injectie van MRF en BM cellen na alleen bestraling en 

permanent chimerisme wordt gedemonstreerd door het hemoglobine-pa-

troon voor alle overlevende dieren. 

3de Toxiciteitsstudie 

30 Een dosering van 5 ®g MRF wordt geïnjecteerd in elk van 100 

muizen. Geen toxisch effect is waargenomen. 

Herhaalde dagelijkse injecties van 2 mg gedurende een periode 

van 1 maand hebben geen enkel bewijs van toxiciteit voortgebracht. 

De dieren waren in perfecte conditie. Zij ontwikkelden normaal zon-

35 der ziekte-symptoom. Het produkt werd zeer goed verdragen. 

De mogelijke opwekking van chimerisme door de biologische 

fractie volgens de uitvinding, met een zelfs grotere mate van succes 

door het succes dat resulteert uit de tabellen, wanneer de experi-

menten worden uitgevoerd met dieren,, die" ... onder meer steriele 

ontvangen 
40 omstandigheden, gekoppeld met de grote tolerantie, die zij in vivo 

8 02 0 4 3 t 
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vertoonti . is derhalve geschikt een nieuwe therapeutische en 

experimentele basis te verschaffen voor de regeling van de HVG 

reactie of GVÏÏ reactie bij beenmerg-transplantatie. De praktische 

toepassing ervan in de orgaan- en beenmerg-transplantatie, in de 

5 auto-immuniteitsziekte en in de immunotherapie van kanker, bijvoor-

beeld leukemie en borstkanker, zijn slechts enkele van de meest 

dwingende gebieden van de toepassing ervan. 

De uitvinding houdt zich derhalve bezig met de farmaceutische 

preparaten, die deze fractie in doseringseenheidsvorm bevat teza-

10 men met gebruikelijke farmaceutische dragers, die geschikt zijn 

voor de ene of andere geschikte toedieningsvorm. In het bijzonder 

heeft de uitvinding betrekking op injecteerbare, steriele oplossin-

gen, bij een pH niet lager dan 7 j bij voorkeur van ongeveer 7s2 tot 

ongeveer 7»6, die werkzame doseringen van deze fractie bevatten. In 

15 het bijzonder heeft de uitvinding eveneens betrekking op gelyofili-

seerde fracties, of gelyofiliseerde preparaten, die deze fracties 

bevatten tezamen met een drager, die zodanig is gekozen, dat de 

geïmproviseerde vorming van dergelijke oplossingen bij een pH van 

ongeveer 7j2 tot ongeveer 756 wordt mogelijk gemaakt, door de toe-

20 voeging daaraan van een injecteerbaar volume van hetzij steriel wa-

ter hetzij een of andere geschikte fysiologische vloeibare drager. 

De uitvinding heeft eveneens betrekking op de biologische 

standaard-reagentia, die gevormd kunnen worden met de MRF fractie, 

in het bijzonder als een middel, dat vergelijkende bepalingen moge-

25 lijk maakt van de activiteit van andere onderzochte preparaten met 

betrekking tot de regeling van verworven immuniteit, beenmerg-her-

stel of bescherming met betrekking tot bestraling. 

De uitvinding omvat tenslotte een ï/erkwijze voor het enten van 

heteroloog weefsel of heterologe cellen in een gastheer, die ver-

30 nietiging van de immuniteitsverdediging van de gastheer inhoudt, 

zoals door bestraling, behandeling van de gastheer met een werkzame 

dosering MRF alsmede insluiting van de enting daarna, bij voorkeur 

2k uren na de vernietiging van de immuniteitsverdediging van de 

gastheer. 

8 0 2 0 4 3 t 



CO Tabel 1 
^ Gebrek aan specifieke soorthoedanigheid van SN en invloed van de pH op de opname van H-thymidine door 
r>o BM cellen bij de muis bij aanwezigheid van MRF. 
_|>. 
O* 
—^ Code 

Incubatie uren 
1/2 uur GPM - S. D. 4 uren GPM i s . D. PH Monster (3x) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10.301 - 280 

8.880 ± 244 

1.313 - 4 0 3 

9 . 1 9 9 - 1.158 

1 0 . 3 7 3 - 639 

1 3 . 9 7 4 - 1 . 1 3 4 

1 1 . 7 5 9 1 1 . 0 7 0 

7 . 2 4 9 i 4 9 0 

1 2 . 3 7 7 - 856 

1 1 . 1 0 9 - 1 . 4 7 7 

1 3 . 7 8 3 - 1 . 4 6 4 

13.722 - 650 

1 9 . 5 3 2 - 1 . 5 0 2 

24.316 i 198 

27.318 i 3.660 

8.351 - 895 

6,2 

7,0 

7,6 

6 ,2 

7.0 

7 , 6 

7,0 
7,0 

6 , 4 

7,2 

7 , 8 

6 , 4 

7,2 

7 , 8 

7,2 
7,2 

10 BM. cellen van de muis 
in TC 199 
10^ BM cellen van de muis 
in TC 199 
10^ BM cellen van de muis 
in TC 199 
10^ BM cellen van de muis 
in SN-MRF g 
10 BM cellen van de muis 
in SN-MRF 
10 BM cellen van de 
in SN-MRF 

muxs 

10 BM cellen van de rat 

rat 
ingSN-MRF 
10 BM cellen van de 
in TC 199 

Donors van BM cellen : C57BL/6 muizen, M, volwassen of Cara ratten, M, jong (100 g lichaamsgewicht) g 
Cellulaire concentraties van monsters: 10 BM cellen/ml g 
Donors van bovenstaande laag: jonge 'Cara ratten, M, (100 g lichaamsgewicht), SN-MRF = 50.10 BM cellen/ml g 
Verhouding SN/muis (of rat) BM cellen : 20/1 (SN resulterend uit 20.10 ratten cellen) 
Milieu : TC 199 

3 Werking : H-thymidine, 2yuCi/0,1 ml/monster 

ON 1 



CO 

Werking van de totale beenmerg bovenstaande 
Tabel 
laag v • • van konijnen op 3 de H-thymxdine opname bij de beenmerg-

cellen van de muis in vitro 

Incubatietijd (uren) 
1 cpm 1 ,5 cpm 2 cpm 3 cpm 4 cpm 

1 7-990 i 
1 .231 

14.182 
1 .769 

+ 13.270 
1 .274 

+ 57 .090 

4 . 4 6 3 

+ 
8 0 . 9 3 3 

7 . 1 7 9 

i 2 x 10 6 BM cellen in Rab-SN 

2 10 .164 -
1 . 8 2 4 

10.436 
1 .318 

+ 29 .967 
2 .771 

+ 81 .790 
3 .756 

+ 100.679 
8.583 

i 2 x 10 6 BM cellen in 0 , 1 ° / o o 

3 8.037 -

554 

11.053 
1 .686 

+ 30.919 
1 .550 

+ 79.696 
1 .471 

+ 115.297 
7 .901 

± 2 X 10 6 BM cellen in TC 199 

„6 
Donors van BM cellen : C57BL/6-M-volwassen (2,10 BM cellen/ml) 
SN : beenmerg bovenstaande laag van konijnen in een hoeveelheid overeenkomend met 50.10u BM cellen/ml 
Verhouding : .MRF/BM oellen : 5/1 3 
Merking met H-thymidine, 2yUCi/0,1 ml/monster 
Milieu : TC 199» pH 7,5 
BSA : runderserum albumine. 



CO Tabel 1 QO 3 Een ultrafiltratie-fractie met MW > 100.000 van beenmerg bovenstaande laag stimuleert H-thymidine opname , o 

met beenmergcellen in vitro - de fractie van MW < 30.000 remt opname 

„gg* Incubatie (uren) Code 1 h + , cpm - s.d. 2 h cpm - s.d. 3 h + , cpm - s.d. 
1 31.183 - 4.311 73.180 - 6.972 126.631 - 7.842 2 X 106 BM cellen + 200yUg fractie MW > 100.000 
2 18.008 - 1.152 ,19.347 - 2.059 37.868 - 4.478 2 X 106 BM cellen + 200y\xg fractie MW < 30.000 

3 35.064 - 2.841 62.392 i 5.909 98.586-•- 2.901 2 X 106 BM cellen + 200̂ -ug fractie MW > 30.000 

4 23.327 - 2.814 32.420 - 4.705 49.918 - 6.752 2 X 106 BM cellen + 200yUg fractie MW <100.000 

5 20.265 - 4.294 35.049 - 5.626 65.291 - 8.203 2 X 106 BM cellen in TC 199 0 0 
1 

g 
Donors van beenmerg (BM) cellen waren C57BL/6 muizen (2 x 10 BM cellen/ml). Het incubatiemilieu was TG 199» 
pH 7,5 
2/UCi/ 
s.d. : standaardafwijking. 

3 2yuCi/0,1 ml H-thymidine werden aan elke buis toegevoegd. Monsters waren in drievoud. 



Tabel k 
CO 3 Invloed van MRF verwarming op de H-thymidine opname door de 
T P Incubatie (uren) 

Code 1 h cpm 2 h cpm 3 h cpm 
1 2 1 . 9 0 6 - 2 . 3 9 3 3 3 . 2 7 7 - 4 . 7 3 8 7 5 . 7 9 5 - 1 1 . 0 1 7 

2 1 5 . 1 1 1 - 408 2 8 . 5 9 5 - 3 . 2 7 4 56.483 - 8.390 

14.267 - 1 . 6 9 3 3 1 . 3 5 3 - 7.612 36.418 - 4.828 

Donors van BM cellen : C57BL/muizen (2.10 BM cellen/ml) 
Konijnen MRF fractie 
Milieu : TC 199» pH 7,5 
Merking met H-thymidine, 2yuCi/0,1 ml monster 

geultrafiltreerde MRF fractie > 100.000. 

2 x 106 BM cellen + 200̂ /ug "MW > 100.000" 
2 x 10^ BM cellen + 200 /Ug hetzelfde, echter na 

o 
30 mxnuten verwarmen tot 70 C 
2 x 106 BM cellen in TC 199 

1 
VO I 



CO Tabel 1 
OO Werking van geültrafiltreerd MBF > 100.000 op H-thymidine opname in vitro - vergelijking met fracties 
° <100.000 r>o 
^ Incubatie (uren) 
0*J Code 1 h cpm 2 h cpm 3 h cpm 

1 29.510 + 748 81.814 + 1.730 93.896 + 10.605 2 X 106 BM cellen + 200yUg "MW > 100.000" 
2 19.744 + 1.961 24.078 + 3.511 29.500 + 2.332 2 X 106 BM cellen + 200yUg "MW > 30.000" 

3 18.893 + 314 22.567 + 2.378 47.168 + 3.561 2 X 106 BM cellen + 200yig "MW < 30.000" 

4 19.834 + 3.576 62.750 + 3.384 47.938 + 3.146 2 X 106 BM cellen in TC 199 

6 
Donors van BM cellen : C57BL/6-volivassen muizen (2.10 BM cellen/ml) 
Konijnen MEF fractie 
Milieu : TC 199> pH 7.5 "Z Merking met H-thymidine, 2/UCi/0,1 ml/monster 



CO Tabel 1 OO ^ 
IN VIVO EFFECTEN VAN GETJLTHAFILTREERDE MRF FRACTIE > 100.000 OP H-THYMIDINE OPNAME BIJ BEENMERG VAN DE MUIS O 

?ro ; ; — 
Groepen Injectie Proeftijd cpm 

JS-
Q4 

5 muizen/groep (0,5 ml in vivo) (h na injectie) (2 x 10^ BM cellen) 

1a 1 mg "MW > 100.000" + lyuCi thymidine 1 uur 157 - 22 

1b 1 mg "MW > 100.000 H" + iyuCi thymidine 1 uur 100 - 12 

Donors van BM cellen : C57BL/6-muizen (2.10^ BM cellen/ml) 
Konijnen MRF fractie ^ 
"MW > 100.000 h" is "MW > 100.000" na verwarming tot 70°C gedurende 30 minuten ' 
Behandeling : 1 mg fractie + iyuCi thymidine in 0,5 ml 
Milieu : zoutoplossing, pH 7>5. 



CO Tabel 1 
OO 3 In vivo effecten van geultrafiltreerde MRF fractie > 100.000 op H-thymidine opname bij beenmergcellen 
ro 
O Groepen Injectie Proeftijd cmp* 

5 muizen/groep (0,1 ml in vivo) (h na injectie) (2 x 10^ BM cellen) 
0*5 

1a 500yUg "MW > 100.000" -f 2yUCi thymidine 1 uur 60 ± 8 
1b 500̂ /ug BSA + 2yuCi thymidine 1 uur kk ± 8 
2a "MW > 100.000" + 2^uCi thymidine 2 uren 5k i 6 
2b 500/ug BSA + 2yuCi thymidine 2 uren ± 9 

*) Getallen stellen de gemiddelde waarde voor van de 5 dieren van de groep, elk in duplo 
Donors : C57BL/6-M-volwassen 
Konijnen MRF fractie 
Behandeling : 500̂ ,ug fractie + 2^uCi thymidine in 0,1 ml intraveneus 
BSA : runderserum albumine 
Milieu : zoutoplossing, pH 7,5 



CO Tabel 1 

Allogeenachtig beenmerg transplantatie in vivo met merg regulerende factor (MRF) ao 
O . 
poi 

Groep Dieren Pre-conditionering _ TBI 
^^ aan- leef- sexe produkt weg h. dose- h 

tal tijd ring 
(mnd) (rad) 

+ 
Na-conditionering 
produkt aantal weg 

BM cel-
len r 
(x 10b) 

Overleving 
bij 6 maan-
den na TBI 

Chimerisme 

A 10 3-4 M 5 mg MRF i.v. 1 ,5 850 24 3 mg MRF 37 i.v. 6 (60 %) 6 (100 %) 

B 10 3-4 M 2,5 mg MRF i. v. 1,5 850 24 3 mg MRF 37 i.v. 5 (50 %) 5 (100 %) 

C 10 3-4 M 1 ,0 mg MRF i.v. 1,5 850 24 3 mg MRF 37 i.v. 4 (40 %) 4 (100 %) 

D 10 3-4 M TC 199 i.v. 1,5 850 24 3 mg MRF 37 i.v. 9 (90 %) 0 (0 %) 
E 20 3-4 M TC 199 i.v. 1 ,5 850 24 37 i.v. 0 

TBI : totale lichaamsbestraling. MRF : merg reguleringsfactor; Amicon Diaflo membraan ultrafiltratie fractie 

(MW > 100.000) van bovenstaande laag van konijnen beenmergcellen. Donors van beenmerg waren volwassen DBA/2 

vrouwelijke muizen, ontvangers waren 3-4 maanden oude mannelijke C57BL/6 muizen. MRF of TC 199 werd;., 1,5 uur 

voor TBI (h~) geïnjecteerd. De allogeenachtige beenmergcellen werden eenmaal gewassen en vervolgens in 

TC 199, dat het MRF bevat, onmiddellijk voor inoculatie gesuspendeerd. De cellen werden 24 h (h+) na TBI 

geïnoculeerd. Chimerisme werd vastgesteld door hemoglobine typering en huidenting van de individuele overle-

vende ontvangers (4). Voor de oorzaak van mortaliteit in de groepen A, B en C, zie de resultatenrubriek. 

i 
ro 
i 



oo 
Tabel 9 

Beenmergtransplantatie van MRF in hybride ontvanger-muizen 

^ Dieren 
«O 

TBI 
Groep Aantal rad 

Na-conditionering 
Produkt Aantal BM cellen weg 

Overleving na 
6 maanden 

Chimerisme 

CM A 

B 

10 

40 
900 24 3 rag MRF 35 x 106 

24 - 35 x 106 
i.v. 9 (90 %) 
i.v. 8 (20 °/o) 

9 (100 %) 

0 (0 

TBI : totale lichaamshestraling. MRF : merg reguleringsfactor : Amicon Diaflo membraan ultrafiltratie-
fractie (MW 100.000) van bovenstaande laag van konijnen beenmergcellen. Donors van beenmergcellen volwassen 
C57BL/6 muizen, ontvangers waren F1 hybride, 3 - 4 maanden oude C57BL/6xA/J vrouwelijke muizen. De parenterale 
beenmergcellen werden eenmaal gewassen en vervolgens in TC 199i dat het MRF bevat, onmiddellijk voor inocula-
tie gesuspendeerd. De cellen werden 24 uren na TBI gexnoculeerd. Chimerisme werd vastgesteld door afzonder-
lijke hemoglobine typering in elke overlevende hybride muis-ontvanger. 
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C O N C L Ü S I B S 
1. In water oplosbare, biologisch actieve fractie verkrijg-

baar uit het fysiologische inter-cellulaire milieu van beenmerg, 
m e t h e t k e n m e r k , dat: 

5 zij in hoofdzaak vrij is van die componenten van het fysiolo-
gische inter-cellulaire milieu, die filtreerbaar zijn door een fil-
tratie-systeem zoals een microporeus membraan, dat de scheiding en 
verwijdering uit het milieu van componenten mogelijk maakt, die mo-
lecuulgewichten hebben, die in hoofdzaak lager zijn dan ongeveer 

10 30.000; 
zij lyofiliseerbaar is zonder verlies van biologische eigen-

schappen; 
zij de hierna gedefinieerde biologische activiteiten vertoont 

in de vorm van een oplossing met een pH van ten minste 7i bij voor-
15 keur van 7»2 tot 7i6; 3 

zij de H-thymidine opname door beenmergcellen in vitro en 
in vivo stimuleert; 

zij de inplanting van allogeenachtig beenmerg mogelijk maakt 
en blijvend chimerisme teweeg brengt in voorafgaand lethaal be-

20 straalde dieren, alsmede overleving van de laatstgenoemden; 
de activiteit niet soort-specifiek is; 
de activiteit ervan vernietigd wordt door verwarming gedurende 

30 minuten bij 70°C; 
het UV-spectrum een absorptiepiek vertoont bij 280 nm. 

25 2. Fractie volgens conclusie 1, m e t h e t k e n m e r k , 
dat zij vrij is van de componenten aanwezig in het fysiologische 
inter-cellulaire milieu van beenmerg, die filtreerbaar zijn door 
een filtratiesysteem zoals een microporeus membraan, dat de schei-
ding en verwijdering van componenten mogelijk maakt met molecuul-

30 gewichten in hoofdzaak lager dan 100.000. 
3. Werkwijze voor het verkrijgen van de biologische fractie 

uit beenmerg volgens conclusies 1 en 2, m e t h e t k e n -
m e r k , dat men het fysiologische inter-cellulaire milieu uit de 
beenmergcellen afscheidt en wint, vervolgens verder uit het inter-

35 cellulaire milieu, zonodig in de vorm van een verdunde oplossing in of 
een fysiologische, gebufferde/zoutoplossing, die componenten af-
scheidt, die filtreerbaar zijn door een filtratiesysteem, meer in 

| het bijzonder een microporeus membraan,.waardoor de afscheiding van 
componenten met molecuulgewichten niet boven ongeveer 30.000, bij wordt 40 voorkeur niet boven 100.000 ,/t mogelijk maakt en de biologisch actie-

8 0 2 0 4 3 1 
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ve fractie, bevrijd van de hiervoor vermelde componenten met de 

lagere molecuulgewichten, wint. 

4. Werkwijze volgens conclusie 3J m e t h e t k e n -

m e r k , dat men de pH van het milieu ten alle tijde op een waarde 

5 handhaaft niet lager dan 7j0, bij voorkeur van 7,2 tot 7,6. 

5. Werkiïijze volgens conclusies 3 en 4, m e t h e t 

k e n m e r k , dat men het beenmerg bij voorkeur vooraf suspendeert 

in een fysiologische oplossing, in het bijzonder een zoutoplossing 

of een gebufferde oplossing, waarvan de pH is ingesteld tussen 7,2 

10 en 7,6 en zonodig de cellen afscheidt na voorzichtige dissociatie 

van het beenmergweefsel op een zodanig geregelde wijze dat moge-

lijke vernietiging van het cellulaire materiaal vermeden wordt. 

6. Werkwijze volgens conclusie 5J m e t h e t k e n -

m e r k , dat men als gebufferde oplossing een milieu volgens Hank 

15 of een milieu volgens Earle bij een pH 7,4 toepast. 

7. Werkwijze volgens conclusies 3 tot 6, m e t h e t 

k e n m e r k , dat men de bewerkingen uitvoert beneden omgevings-

temperatuur, bij voorkeur tussen 0° en 5°C. 

8. Farmaceutisch preparaat, dat de fractie volgens conclusie 1 

20 of 2 bevat, tezamen met een farmaceutische drager, die de toedie-

ning aan een gastheer, dat wil zeggen langs de parenterale, zoals 

de intraveneuze, weg mogelijk maakt. 

8 0 2 0 4 3 1 
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