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Abstract 

Door de jaren heen is de problematiek rond voedselallergenen sterk toegenomen door onder 

andere de stijgende prevalentie en incidentie. Omdat de enige preventieve maatregel een 

totale onthouding van allergene voeding inhoudt, is accurate etikettering van de 

levensmiddelen nog steeds noodzakelijk. Tot op heden bestaan enkele commerciële 

(meestal niet gevalideerde) detectiekits (ELISA of qPCR) die instaan voor het opsporen van 

deze allergenen maar waarbij geen duidelijke informatie beschikbaar is over de 

gedetecteerde eiwitten, wat interpretatie en vergelijking van de resultaten bekomen met 

verschillende kits bemoeilijkt. De opzet van dit onderzoek is, het ontwikkelen van 

monoklonale recombinante antilichamen (scFv-fragmenten). Deze kunnen later worden 

aangewend bij de ontwikkeling van een gestandaardiseerde immunologische detectiekit 

(voor hazelnoten) op basis van het bloed van allergische patiënten. Hierbij werd vertrokken 

van niet-geïmmuniseerd bloed ter optimalisatie van het protocol. Na tRNA-isolatie van de 

geïsoleerde perifere bloedlymfocyten, volgde een omzetting naar cDNA bruikbaar voor 

verschillende PCR-ronden (conventionele PCR – re-amplificatie PCR – hemi-nested PCR), 

waarbij het PCR-product uit een voorgaande ronde kon worden aangewend in de volgende 

PCR-ronde. Deze PCR’s werden uitgevoerd voor de amplificatie van zowel de zware keten 

(epsilon-keten) alsook de lichte keten (kappa- en lambda-keten) van een conventioneel IgE-

antilichaam, teneinde deze in een later stadium aan elkaar te kunnen koppelen via een 

linkersequentie tot een scFv-fragment. Uiteindelijk werden in dit onderzoek de meest 

frequent voorkomende (volgens de literatuur) families geamplificeerd. Voor de epsilon-keten 

waren dit VH1, VH3 en VH6, voor de kappa-keten waren dit Vκ1, Vκ2, Vκ3, Vκ4, Vκ6 en voor 

de lambda-keten waren dit tenslotte Vλ1, Vλ2, Vλ3, Vλ4, Vλ5, Vλ6, Vλ7, Vλ8, Vλ9, Vλ10. 

 

Kernwoorden: scFv, PCR, IgE, allergenen, diagnostiek, hazelnoten 
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Abstract (English) 

In the last years, the prevalence and incidence of food allergies is increasing. Because total 

abstinence of the allergenic food is the only option for patients, accurate labeling is 

necessary. Up till now there are a limited number of commercial (usually not validated) 

detection assays (ELISA or qPCR) that detect certain allergens, but that provide little 

information about the detectable proteins, which makes interpretation difficult. As a 

consequence, there is a high need for standardization of allergen detection. The aim of this 

study is therefore, to develop monoclonal recombinant antibodies (scFv-fragments) that can 

be used afterwards in the development of a standardized immunological detection assay (for 

hazelnuts) based on the blood of allergic patients. In this study non-immunized blood was 

collected for the optimization of the protocol. RNA-isolation of the isolated peripheral blood 

mononuclear cells was performed to convert the tRNA in cDNA that will be used in the 

different PCR amplification strategies (conventional PCR – re-amplification PCR – hemi-

nested PCR). These PCR-products could be used in the next PCR-rounds. These rounds 

were carried out to amplify the heavy chain (epsilon-chain) and the light chain (kappa- and 

lambda-chain) from a conventional IgE-antibody. In the end, the isolated fragments of 

interest will be linked with a linker sequence to obtain the scFv-format. In this study the most 

frequent families described in literature, could be isolated. For the epsilon-chain, this were 

VH1, VH3 and VH6, for the kappa-chain this were Vκ1, Vκ2, Vκ3, Vκ4, Vκ6 and at last for the 

lambda-chain this were Vλ1, Vλ2, Vλ3, Vλ4, Vλ5, Vλ6, Vλ7, Vλ8, Vλ9, Vλ10. 

 

Keywords: scFv, PCR, IgE, allergens, diagnostics, hazelnuts 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral_blood_mononuclear_cell
http://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral_blood_mononuclear_cell
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1 Inleiding 

Door de jaren heen is de problematiek rond voedselallergenen sterk toegenomen door onder 

andere de stijgende prevalentie en incidentie. Omdat de enige preventieve maatregel een 

totale onthouding van allergene voeding inhoudt, is accurate labeling van de levensmiddelen 

nog steeds noodzakelijk. Om sporenelementen van de allergene ingrediënten te kunnen 

detecteren, werden reeds diverse commerciële detectiekits (ELISA en PCR) ontworpen en 

op de markt gebracht. Omdat er tot nu toe nog geen wetgeving bestaat betreffende de 

validatie van deze kits, is er een wildgroei van (suboptimale) detectiekits die meestal niet 

gevalideerd en/of gestandaardiseerd werden door inter-accreditatie laboratoria. Bovendien 

wordt niet altijd alle noodzakelijke informatie accuraat weergegeven in de technische fiches 

van deze kits (zoals kruiscontaminatie, matrixeffecten en dergelijke). Zo wordt bijvoorbeeld 

bij ELISA-testen niet altijd vermeld welke componenten van het allergene ingrediënt herkend 

worden, dewelke niet noodzakelijkerwijs het allergene eiwit zelf zijn.  

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het optimaliseren van een protocol nodig voor het 

ontwerpen van monoklonale recombinante antilichamen die later aangewend kunnen worden 

in een immunologische detectietest. De opzet is te vertrekken van de IgE-sequenties 

afkomstig van hazelnootallergische patiënten, om zo te trachten de specifieke allergische 

epitopen van hazelnoten te herkennen. Hierdoor wordt gepoogd een link te leggen tussen de 

te detecteren allergenen en de patiënten. Daarnaast kunnen deze recombinante 

antilichamen op een gestandaardiseerde, snelle en kostenefficiënte methode geproduceerd 

worden, omdat ze niet meer afhankelijk zijn van dierlijke immunisaties (voor polyklonale 

antilichamen) of het in leven houden van hybridoma cellijnen (voor monoklonale 

antilichamen). Op die manier kunnen nadien, op een gestandaardiseerde wijze de allergene 

epitopen van hazelnoten worden opgespoord in ruwe en/of verwerkte levensmiddelen.  

Tijdens dit project zal, ter optimalisatie van het protocol, worden vertrokken van bloed van 

een willekeurig, niet geïmmuniseerd persoon. Eerst zullen de perifere bloedcellen geïsoleerd 

worden die vervolgens zullen gebruikt worden voor een totale RNA-isolatie. Dit tRNA zal 

daarna omgezet worden naar stabieler cDNA. Hiervan vertrekkende, kunnen verschillende 

PCR-reacties uitgevoerd worden voor het produceren van scFv-fragmenten (Single Chain 

Variable Fragments). Hier eindigt het onderzoeksdomein van deze studie. De bekomen 

fragmenten, kleiner dan conventionele antilichamen, kunnen dan in een later stadium in 

faagmiden gekloneerd worden. Deze faagmiden kunnen tenslotte aangewend worden voor 

de transformatie van E. coli cellen nodig voor de aanmaak van een scFv-bibliotheek. De bib 

kan nadien aangewend worden voor faagdisplay, waar geselecteerd zal worden op 

specifieke binders voor bepaalde hazelnootallergenen. De fragmenten zullen tenslotte 

geïmplementeerd kunnen worden in immunologische detectie assay ’s. 
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2 Literatuurstudie 

2.1 Hazelnootvoedselallergie 

Een voedselallergie wordt gedefinieerd als een ongunstige immuunrespons op bepaalde 

voedselcomponenten (vaak eiwitten). Bij een IgE-gemedieerde voedselallergie heeft dit de 

productie van specifieke IgE-antilichamen tot gevolg. Het treft ongeveer 2% van de 

volwassenen en 8% van de kinderen tot 12 jaar in de Westerse landen en vertoont een 

stijgende prevalentie. Notenallergieën, waaronder hazelnootallergie, behoren tot één van de 

meest voorkomende voedselallergieën en blijven dikwijls levenslang persisteren. Van de 

Belgische bevolking zal 6% reageren op hazelnoten (Burney et al., 2010). De allergische 

symptomen kunnen variëren van een lichte tinteling in de mond- en keelholte (OAS = Oral 

Allergy Syndrome) tot (bijna) fatale overgevoeligheidsreacties (Akkerdaas & van Ree, 2006; 

Cianferoni & Spergel, 2009; Husain & Schwartz, 2013). 

Een hazelnootallergie kan onderverdeeld worden in een primaire of secundaire 

voedselallergie. Primair (type 1) houdt in dat een allergische reactie optreedt na consumptie 

van een allergeen waaraan de patiënt eerder gesensibiliseerd werd. Bij een secundaire 

voedselallergie (kruisallergie/type 2) wordt de patiënt eerst gevoelig gemaakt door een 

andere, eventueel niet-voedingsgerelateerde, stof (bijvoorbeeld berkenpollen). Door 

homologe en structurele gelijkenissen van deze stof met bepaalde voedingsgerelateerde 

deeltjes (zoals eiwitten) kan hierdoor een reactie ontstaan (Akkerdaas & van Ree, 2006; 

Cianferoni & Spergel, 2009; Husain & Schwartz, 2013; Picariello et al., 2011).  

De belangrijkste hazelnootallergenen zijn de eiwitten Cor a 1, Cor a 2, Cor a 8, Cor a 9, Cor 

a 11, oleosine en de CCD’s (Cross-Reactive Carbohydrate Determinants) (zie Tabel 1). Het 

sensibiliteitspatroon bij de patiënten vertoont een sterke geografische variabiliteit en is ook 

leeftijdsafhankelijk (Hansen et al., 2009; Holzhauser & Röder, 2011; Zuidmeer-Jongejan et 

al., 2014). 

Tabel 1: Hazelnootallergenen (Akkerdaas & van Ree, 2006; Hansen et al., 2009; Holzhauser & Röder, 2011) 
(*) PRP = Pathogenesis-Related Proteins 

Allergeen Familie/ PRP-klasse (*) Functie 

Cor a 1 PR-10 Steroïde transport 

Cor a 2 Profiline Actine bindend eiwit 

Cor a 8 (LTP) PR-14 Niet-specifiek vettransport eiwit 

Cor a 9 11S-globuline Zaadopslag eiwit (hexameer) 

Cor a 10 HsP-70 Luminaal bindend eiwit 

Cor a 11 7S-viciline Zaadopslag eiwit (trimeer) 

TLP PR-5 Thaumatine-achtig antischimmel eiwit 

Cor a 12 (oleosine) Oleosine Olielichaam stabiliserend eiwit 

Cor a 14 (2S-albumine) 2S-albumine Zaadopslag eiwit 

CCD’s Glycaan-structuren Rol bij kruisreacties 
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Dit onderzoek zal zich enkel toespitsen op de eiwitten Cor a 1 en Cor a 8. Deze keuze werd 

gemaakt op basis van het geografisch voorkomen en bepaalde eigenschappen van deze 

allergenen. Zo komen Cor a 1-allergische patiënten vaker voor in Noord-Europa en is het 

Cor a 1-eiwit homoloog aan Bet v 1 (berkenpollenallergeen) waardoor Bet v 1- allergische 

patiënten vaak een kruisallergie (secundaire voedselallergie) vertonen met Cor a 1. Cor a 1 

is gevoelig voor proteolyse en wordt snel in de maag afgebroken. De symptomen beperken 

zich hierdoor meestal tot het OAS. Overgevoeligheidsreacties als gevolg van Cor a 8 worden 

vaker teruggevonden in mediterrane gebieden en veroorzaken een primaire voedselallergie. 

Het eiwit is hittestabiel en moeilijker degradeerbaar, waardoor deze reactie hevigere 

symptomen kan veroorzaken (Akkerdaas & van Ree, 2006; Hansen et al., 2009; Zuidmeer-

Jongejan et al., 2014). Deze belangrijke verschillen vormen een goede onderzoeksbasis 

voor dit project.  

2.2 Allergenen detectiemethoden 

2.2.1 DNA-gebaseerde technieken 

Met PCR (Polymerase Chain Reaction) wordt DNA gedetecteerd (geen allergeen eiwit). Er 

wordt dus op een indirecte manier naar allergenen gezocht. Het is een specifieke en 

gevoelige methode die zowel kwalitatief als kwantitatief worden toegepast. PCR-methoden 

hebben de mogelijkheid om gelijktijdig meerdere sequenties te amplificeren. Het is dus 

tijdbesparend. In voedsel zijn daarentegen veel PCR-inhibitoren aanwezig waardoor extra 

opzuiveren soms vereist is. DNA mag dan wel relatief hittebestendig zijn (T < 120°C), het 

wordt gefragmenteerd door een lage pH (pH < 4), fysieke krachten en enzymatische 

degradatie (voedselverwerking). Ook is er nog geen enkele validatie bekend voor deze PCR-

methode bij hazelnoten (zie Tabel 5) (Ezendam, Bremer & van Loveren, 2005; Kirsch et al., 

2009; Monaci & Visconti, 2010; Platteau et al., 2011a). In Tabel 2 wordt een overzicht 

gegeven van studies betreffende DNA-gebaseerde detectie van hazelnoten. 

Desondanks wordt over het algemeen aangenomen dat de aanwezigheid van een bepaald 

gen, niet noodzakelijk de feitelijke expressie van het overeenkomstige proteïne (het 

allergeen) garandeert (Kirsch et al., 2009; Lacorn & Immer, 2010; Picariello et al., 2009; 

Platteau et al., 2011b; van Hengel, 2007). 
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Tabel 2: Overzicht van een aantal DNA-gebaseerde methoden voor de detectie van hazelnootallergenen in voedingsmiddelen op chronologische volgorde (Monaci 
& Visconti, 2010; Holzhauser & Röder, 2011) 

Voedingsmiddel Methode Target-gen 
Kruisreactie / 

Geteste stalen 
LOD Referentie 

Chocolade, graanrepen, kokoskoekjes RT-PCR and ELISA Cor a 1.04 0/32 10 mg/kg 
Holzhauser et al., 

2000 

Koekjes, granen, chocolade PCR-ELISA, specifieke probe Cor a 1.04 0/35 
2 pg hazelnoot 

DNA 

Holzhauser et al., 

2002 

Chocolade Gewone PCR Nad 1 (mitochondriaal) 4/32 10 mg/kg Herman et al., 2003 

Ontbijtgranen, muesli snacks, 

chocoladewafels, beschuit 
RT-PCR and PNA-HPLC Cor a 1.03 0/14 

5 pg hazelnoot 

DNA 
Germini et al., 2005 

Ontbijtgranen, muesli snacks, 

chocoladewafels, beschuiten 
Duplex PCR/PNA Cor a 1.03 Geen data 

50 pg hazelnoot 

DNA 
Rossi et al., 2006 

Room, chocolade, beschuit, 

cornflakes, snacks 

RT-PCR, specifieke fluorescente 

probe 
Cor a 1.04 0/14 

0,1 ng hazelnoot 

DNA 
Arlorio et al., 2007 

Gebak 
RT-PCR, specifieke fluorescente 

probe 

Hsp 1, hitteschok 

proteïne 
0/19 

13 pg hazelnoot 

DNA 
Piknova et al., 2008 

Tarwebloem RT-PCR, SYBR Green, smeltcurve 
Cor a 8, lipide transport 

proteïne 
0/18 10 mg/kg D’Andrea et al., 2009 

Koekjes, chocolade, pesto 
LDPA (ligation-dependent probe 

amplification) 
Cor a 1.0401 0/48 5-100 mg/kg Ehlert et al., 2009 

Koekjes, zoute snacks, chocolade, 

room, muesli 

Duplex PCR, SYBR Green en 

specifieke fluorescente probe 
Cor a 1.03 0/25 50 mg/kg 

Schöringhumer et 

al., 2009 

Rijstkoeken 
Tetraplex RT-PCR, specifieke 

fluorescente probes 
Cor a 1.03 1/46 (perzik 10%) 10 – 50 mg/kg Koeppel et al., 2010 

Geen data 
Hexaplex RT-PCR, SYBR Green, 

smeltcurven 
Niet gespecificeerd Geen data 

5 pg hazelnoot 

DNA 
Pafundo et al., 2010 

Chocolade, koekjes, snacks qRT-PCR 
Cor a 9, Cor a 11 en 

Cor a 13 
Geen data 

1 mg/kg rauwe 

hazelnoot 
Iniestoa et al., 2013 
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2.2.2 Proteïne-gebaseerde technieken 

2.2.2.1 Analytische technieken 

Hieronder vallen alle chromatografische methoden zoals vloeistof- en gaschromatografie. 

Iedere molecule heeft een eigen karakteristiek chromatogram (als gevolg van grootte, lading 

of hydrofoob karakter) dat wordt onderzocht en vergeleken met referentiestoffen. Daarnaast 

kan ook massaspectrometrie (MS) gebruikt worden, waarbij een molecule (bijvoorbeeld een 

eiwit) wordt geïdentificeerd aan de hand van de molecuulmassa en lading (Ezendam et al., 

2005; Lacorn & Immer, 2010; Picariello et al., 2011). Tot nu toe zijn slechts een aantal 

onderzoeken gekend waarbij verschillende MS-methoden werden geëvalueerd met stalen 

van hazelnoten. De allergene eiwitten Cor a 1, Cor a 8, Cor a 9 en Cor a 11 werden 

bijvoorbeeld bij bepaalde studies reeds geïdentificeerd (Costa et al., 2014; Weber et al., 

2009).  

Verhitting en verwerking van levensmiddelen kunnen leiden tot veranderingen in de structuur 

van het doeleiwit en beïnvloeden zo de detectie, vooral wanneer hierbij immunologische 

methoden worden aangewend (zie 2.2.2.2 Immunologische technieken). Om deze nadelen 

op te vangen, kunnen MS-gebaseerde methoden nuttig zijn voor de confirmatie van de 

aanwezigheid van een allergeen. Bij deze methode is het ook minder waarschijnlijk dat zich 

kruisreactiviteit voordoet. Allergenen kunnen worden geïdentificeerd door een MS-analyse 

van de gefragmenteerde peptiden, eventueel gevolgd door een MS/MS-scan van de 

peptiden voor een specifieke sequentieanalyse. Deze data kunnen vervolgens vergeleken 

worden met databanken. Een bepaalde voorkennis is dus vereist, zeker voor wat het 

interpreteren van de bekomen resultaten betreft. Wanneer deze techniek wordt gebruikt, 

dient naast een grote investeringskost, ook getraind personeel aanwezig te zijn om deze 

methode operationeel te kunnen maken (Johnson et al., 2011; Monaci & Visconti, 2009; 

Picariello et al., 2011).  

2.2.2.2 Immunologische technieken 

Algemeen 

Verschillende immunologische technieken zijn voorhanden, maar sandwich-ELISA (Enzyme-

Linked Immunosorbent Assay) wordt het meest gebruikt omdat deze methode nauwkeurig, 

gevoelig, simpel uitvoerbaar en voor het merendeel van de voedselallergenen beschikbaar 

is. ELISA maakt gebruik van antilichamen die de antigenen in een staal kunnen binden en 

detecteren. In de commerciële allergenentesten kan gezocht worden naar één allergeen, een 

mix van potentiële allergene eiwitten of een mix van niet allergene, soortspecifieke eiwitten. 

Deze methode kan ook kwantitatief gebruikt worden met behulp van standaarden. In Tabel 3 

wordt een overzicht gegeven van studies betreffende de immunologische detectie van 

hazelnoten. ELISA kent een sneller alternatief, namelijk striptesten (Lateral-Flow Assays 

(LFA) en dipsticks). Deze zijn niet alleen sneller, maar ook goedkoper en vereisen slechts 

een minimale training van de gebruiker. Deze testen zijn echter soms minder gevoelig en 

enkel kwalitatief (Ezendam et al., 2005; Schubert-Ullrich, et al., 2009).  
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Tabel 3: Overzicht van de immunologische detectiemethoden voor hazelnoten in voedingsmiddelen op chronologische volgorde (Monaci & Visconti, 2010; 
Holzhauser & Röder, 2011) 

Voedingsmiddel Methode 
Antilichaam 

(bron en type) 
Immunogeen Standaard Detectie 

Kruisreactie/ geteste 

stalen 
LOD Referentie 

Chocolade RIE 
Polyklonaal 

(konijn) 
Coryline Coryline 

Coomassie-

blauw 
Geen data Geen data 

Malmheden 

et al., 1994 

Koekjes, 

granenrepen, 

chocolade 

Sandwich-ELISA 

Polyklonaal 

(konijn en 

schaap) 

Natuurlijke en 

verhitte coryline 

Geroosterd 

hazelnooteiwit-

extract 

HRP 

3/39 (walnoot, 

pompoenzaad, 

cashewnoot) 

0,03-0,43 

mg/kg 

hazelnoot-

proteïne 

Holzhauser & 

Vieths, 1999 

Geen data Sandwich-ELISA 
Polyklonaal IgG 

(konijn) 

Ruw 

hazelnooteiwit-

extract 

Natuurlijk 

hazelnooteiwit-

extract 

HRP 

6/27 (walnoot, 

cashewnoot, paranoot, 

pijnboompit, pinda, 

amandelen) 

1 mg/kg 

hazelnoot 

Koppelman et 

al., 1999 

Cake, koekjes, 

fruitrepen, muesli, 

chocolade, roomijs 

Sandwich-ELISA 
Polyklonaal IgY 

(kippendooier) 

Hazelnoot-

globuniefractie 

Onbewerkt 

hazelnooteiwit-

extract 

HRP 0/4 

1 mg/kg 

hazelnoot-

proteïne 

Blais & 

Phillippe, 

2001 

Geen data Biosensor Polyklonaal Coryline Geen data 

Oppervlakte-

plasma-

resonantie 

Geen data 
10 mg/kg 

coryline 

Jonsson & 

Hellenas, 

2001 

Chocolade Immunoblot 
Polyklonaal 

(konijn) 
Geen data Geen data AP 1/4 (amandel) 

5 mg/kg 

hazelnoot-

proteïne 

Scheibe et 

al., 2001 

Chocolade, 

granenreep, koekjes 

Sandwich-ELISA 

(dipstick) 

Polyklonaal 

(konijn en 

schaap) 

Natuurlijke en 

verhitte coryline 

Niet van 

toepassing 
HRP 

5/23 (walnoot, witte 

boon, pijnboomzaad, 

kokosnoot, granen) 

0,2 mg/kg 

hazelnoot-

proteïne 

Stephan et 

al., 2002 

Melkchocolade, 

koekjes, 

ontbijtgranen, 

roomijs 

Competitieve 

ELISA 

Polyklonaal IgG 

(konijn) 

Geroosterd 

hazelnoot-

extract 

Geroosterd 

hazelnoot-

extract 

HRP 0/39 

0,25 mg/kg 

hazelnoot-

proteïne 

Ben Rejeb et 

al., 2003 

Koekjes, chocolade, 

roomijs 

Sandwich dot 

blot 

(multiallergeen) 

Polyklonaal IgY 

(kippenei) 

Onbewerkt 

hazelnoot-

extract 

Niet van 

toepassing 
HRP 0/2 

0,1-1 mg/kg 

hazelnoot 

Blais et al., 

2003 
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Koekjes Competitieve ELISA 
Polyklonaal IgY 

(kippenei) 

Geroosterd 

hazelnoot-

extract 

Hazelnoot-

extract 
HRP 13/39 

Onduidelijke 

data 

Drs et al., 

2004 

Donkere en 

melkchocolade 

Stripimmunoassay 

(indirect ELISA) 

Polyklonaal IgG 

(konijn) 

Geroosterd 

hazelnoot-

extract 

Geroosterd 

hazelnoot-

extract 

HRP 
4/24 (amandel, 

cashewnoot, ei, kreeft) 

< 1 mg/kg 

hazelnoot-

eiwit 

Ben Rejeb et 

al., 2005 

Chocolade, 

granen, koekjes 
Sandwich-ELISA 

Monoklonaal 

(muis), 

polyklonaal 

(konijn) 

Geroosterd 

hazelnoot-

extract 

Hazelnoot-

extract 
HRP 

5/20 (walnoot, 

amandel, cashewnoot, 

sojaboon, macadamia-

noot) 

0,2 – 1,2 

mg/kg 

hazelnoot 

Kiening et al., 

2005 

Granen, koekjes, 

donkere en 

melkchocolade 

Sandwich-ELISA 
Polyklonaal 

(konijn) 

Natuurlijke en 

verhitte 

coryline 

Onbewerkt 

hazelnoot-

extract 

Europium 
chelaat 

1/26 (walnoot) 

0,1 mg/kg 

hazelnoot-

proteïne 

Faeste et al., 

2006 

Geen data Biosensor 

Polyklonaal IgG 

(konijn), 

polyklonaal IgY 

(kippenei) 

Hazelnoot 

proteïne fractie 
Geen data 

Oppervlakte-

plasma-

resonantie 

Geen data 
5 mg/kg 

hazelnoot 

Malmheden 

et al., 2006 

Olijfolie Biosensor 
Monoklonaal 

(muis) 

Onbewerkt en 

geroosterd 

hazelnoot-

extract 

Hazelnoot-

proteïne in 

olijfolie 

Oppervlakte-

plasma-

resonantie 

0/40 

0,1 mg/kg 

hazelnoot-

proteïne 

Bremer et al., 

2009 

Koekjes 
Indirecte 

competitieve ELISA 

Polyklonaal 

(kippenei) 

Hazelnoot 

proteïne 

extract 

Hazelnoot-

proteïne 
HRP 

8,2% walnoot, 5,9% 

pecannoot 

1,36 µg 

hazelnoot- 

proteïne/ml 

buffer 

Cucu et al., 

2012 
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Formaten van antilichamen 

Bij immunologische technieken kunnen diverse formaten en soorten antilichamen 

aangewend worden. Elke soort kent zijn voordelen en beperkingen. Hieronder volgt een 

summiere opsomming. 

Polyklonale antilichamen zijn een verzameling antilichamen die verschillende epitopen 

herkennen van een proteïne-extract waarmee bepaalde dieren zoals konijnen werden 

geïmmuniseerd. Polyklonale antilichamen kunnen dus niet dienen voor het aanduiden van 

bepaalde domeinen op het antigeen, omdat deze vele gebieden herkennen. Het is ook 

onbekend waar de precieze binding tussen het antilichaam en epitoop van het antigeen 

plaatsvindt. Deze formaten worden hedendaags het meeste aangewend in commerciële kits. 

In het algemeen hebben dergelijke preparaten een hoge affiniteit, wat kan resulteren in de 

ontwikkeling van gevoelige immunologische testen. Maar er kunnen problemen ontstaan op 

het gebied van de specificiteit door ongekende herkenning van epitopen. Hiernaast is door 

de gelimiteerde productie een mogelijke batch-to-batch variabiliteit aanwezig wanneer 

meerdere proefdieren worden gebruikt binnen dezelfde studie of kit (Abcam, 2013; 

Holzhauser & Röder, 2011; Johnson et al., 2011).  

Monoklonale antilichamen herkennen slechts één specifiek epitoop van het antigeen 

(Abcam, 2013). Deze eigenschap is een groot voordeel in dit onderzoek, aangezien er zal 

worden getracht om patiëntspecifieke epitopen te identificeren. De monoklonale antilichamen 

worden conventioneel verkregen door hybridoma cellijnen. Hierbij dienen echter proefdieren 

gebruikt te worden, duurt het veel langer om monoklonale antilichamen te genereren en dient 

de initiële hoeveelheid doeleiwit veel groter te zijn. Het genereren van deze antilichamen 

wordt ook beperkt door het immuunsysteem van het proefdier en de cellijnen kunnen daarbij 

instabiel zijn. Bovendien dient telkens een nieuwe cellijn voor elk verschillend epitoop van 

een specifiek antigeen geconstrueerd te worden, zodat de logistieke, financiële en ethische 

lasten door het gebruik van proefdieren dient te worden vermeden (Greenwell & 

Rughooputh, 2001; Schirrmann et al., 2011; Willats, 2002). Om deze redenen wordt vaak 

overgegaan tot de productie van recombinante monoklonale antilichamen door middel van 

faagdisplay. Met deze techniek kunnen in enkele screeningsronden massaal veel 

fragmenten gescreend worden op de binding met de gewenste antigenen (Greenwell & 

Rughooputh, 2001).  

Recombinante fragmenten zijn fragmenten bestaande uit een combinatie van genetisch 

materiaal die, met behulp van recombinant-DNA-technologie, op kunstmatige wijze in een 

laboratorium werden verkregen en niet als dusdanig in de natuur voorkomen. Daarnaast is 

gebleken dat antilichamen kunnen gereduceerd worden tot kleinere recombinante 

fragmenten, die dezelfde epitoop herkenning behouden, zoals Fab-fragmenten, scFv-

fragmenten en dergelijke (zie Figuur 1) (Holliger & Hudson, 2005). Beide soorten fragmenten 

zijn kleiner dan de conventionele antilichamen waardoor ze gemakkelijker en stabieler door 

E. coli kunnen geproduceerd en aangewend worden voor faagdisplay (Ahmad et al., 2012; 

Dantas-Barbosa et al., 2012; Romer et al., 2011). 
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Figuur 1: Schematische weergave van de verschillende formaten van antilichamen (Romer et al., 2011) 

De recombinante scFv-antilichamen (Single Chain Variable Fragments) zijn antilichaam-

fragmenten die de variabele zware en lichte ketens (VH en VL) van de conventionele 

antilichamen met elkaar verbinden door middel van een linkersequentie (zie Figuur 1 en 

Figuur 2). De lengte van deze linkersequentie is van belang voor een correcte vouwing van 

de polypeptideketen. Behalve de lengte van het verbindingsstuk, speelt ook hun 

aminozuursamenstelling een belangrijke rol bij het ontwerp van een rendabele linkerpeptide. 

Deze moeten een hydrofiele sequentie hebben om intercalatie van het peptide binnen of 

tussen de variabele domeinen bij de eiwitvouwing te vermijden. Tegenwoordig hebben de 

meest gebruikte ontwerpen sequenties die glycine- en serineresiduen bevatten om de 

flexibiliteit en de oplosbaarheid van de scFv-fragmenten te verbeteren (Ahmad et al., 2012; 

Dantas-Barbosa et al., 2012; Romer et al., 2011). 

 

Figuur 2: Intact antilichaam en scFv-fragment (Ahmad et al., 2012) 

Monoklonale Fab-fragmenten worden verkregen door de twee ketens, de VH + CH1 en VL + 

CL samen te brengen (zie Figuur 1). In het algemeen zijn Fab’s moeilijker te produceren 

omdat Fab’s twee eiwitketens bevatten, die samengesteld moeten worden door middel van 

een zwavelverbinding, die elk even groot zijn als de enkele keten van één scFv-fragment. 

Daarentegen zijn ze wel stabieler dan scFv’s (Bradbury & Marks, 2004). 
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2.3 Problematiek 

2.3.1 Problematiek van de detectiemethoden 

Het wordt alsmaar belangrijker dat de detectie en kwantificatie van allergene eiwitten correct 

en betrouwbaar bepaald kunnen worden, gelet op de stijgende prevalentie en incidentie van 

voedselallergieën. Rond dit onderwerp werden reeds tal van studies uitgevoerd en zijn er al 

verschillende commerciële kits voorhanden. De detectie kan gebaseerd zijn op zowel 

immunologische- (vb. ELISA, zie Tabel 4), DNA-gebaseerde- (vb. PCR, zie Tabel 5) als 

analytische technieken (vb. MS, HPLC,…). 

Tabel 4: Opsomming van enkele bestaande commerciële immunologische testkits voor hazelnoten 
(Schubert-Ullrich et al., 2009) 

Target 
Gebruikte 

techniek 

LOD/LOQ 

(mg/kg) 
Validatie 

Testtijd 

(min) 

Productnaam 

(leverancier) 

Hazelnoot-

proteïne 
ELISA 0,15/0,25 BVL 2006 30 

RIDASCREEN FAST 

Hazelnut 

(R-Biopharm) 

Hazelnoot-

proteïne 
LFA 5/- / 10 

RIDA QUICK Hazelnut (R-

Biopharm) 

Hazelnoot-

proteïne 
LFA 

1/- 

(matrix-

afhankelijk) 

/ < 10 
RAPID 3-D Hazelnut test 

kit (Tepnel) 

Hazelnoot-

proteïne 
ELISA -/2,5 / 30 

Veratox for Hazelnut 

Allergen (Neogen) 

Hazelnoot-

proteïne  
ELISA -/0,5 / 35 

Hazelnut Residue ELISA 

(ELISA 

Systems) 

 

Tabel 5: Opsomming van enkele bestaande commerciële PCR-testkits voor hazelnoten (Ezendam et al., 
2005) 

Target Gebruikte techniek LOD (mg/kg) Validatie Leverancier 

Cor a 1.0401 gen PCR-ELISA < 10 / Congen 

Cor a 1.0401 gen real-time PCR < 10 / Congen 

 
Het probleem van de commercieel beschikbare kits is, dat deze vaak niet gevaloriseerd zijn 

door inter-accreditatie laboratoria (wel door de producent zelf, maar dit gebeurt echter niet 

eenduidig) (Ezendam et al., 2005; Lacorn & Immer, 2010). Ook hebben alle soorten 

detectiemethodes hun specifieke voor- en nadelen (zie 2.2 Allergenen detectiemethoden). 

Tabel 6 geeft een overzicht van de algemene karakteristieken van de verschillende 

methoden waaruit deze voor- en nadelen blijken. 
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Tabel 6: Algemene karakteristieken van de verschillende detectiemethoden (Costa et aL, 2014; Johnson 
et al., 2011) 

Criteria ELISA/Dipstick PCR MS 

Target Proteïne (allergeen) DNA Peptide (allergeen) 

Basis voor detectie Chemisch (antilichaam) Chemisch (primer) Fysisch 

Kruisreactiviteit Mogelijk Vermijdbaar Vermijdbaar 

Investeringskost Laag Matig Hoog 

Werkingskosten Matig Matig Matig 

(voor)kennis Laag Matig Hoog 

Multiplexing Nee Ja Ja 

 
Studies die meerdere detectiemethoden onderling vergeleken, kenden uiteenlopende 

resultaten zoals in de studie van Platteau et al. Hierin werd voor hazelnoten de invloed van 

de matrix en voedselbewerking onderzocht en vergeleken. Beide technieken (ELISA en real-

time PCR) leden onder matrixeffecten en misten robuustheid met betrekking tot 

voedselverwerking, ook wanneer werd aangegeven dat ELISA gevoeliger zou zijn ten 

opzichte van real-time PCR. Daarbij kon niet geconcludeerd worden welke techniek beter is 

voor het detecteren van hazelnoten in verwerkte voeding (Platteau et al., 2011b).  

De studie van Diaz-Amigo bewees dat commerciële kits verschillen in hun vermogen om 

voedselallergenen (in dit geval eieren) te detecteren (Diaz-Amigo, 2010). Dit werd ook 

aangetoond in de studie van Owen en Gilbert. De hoeveelheid te analyseren hazelnoot-

poeder per kilogram chocolade bedroeg 25 mg. Deze werd bewust toegevoegd aan het 

geheel (“spiken”). Homogeniteitstesten bevestigden dat de gespikete chocolade ongeveer 

1,67 mg hazelnooteiwit per kg chocolade bevatte (equivalent met ± 25 mg hazelnootpoeder) 

en dat het hazelnooteiwit niet werd gedetecteerd in de blanco (pure chocolade). 

Onderstaande figuur (Figuur 3) geeft de resultaten weer in dotplot grafieken, bekomen door 

de verschillende laboratoria (met diverse analysemethoden). Hieruit blijkt de grote 

verscheidenheid aan analyseresultaten (Owen & Gilbert, 2009). 

A 

 

B 

 

Figuur 3: A: Dotplot van gemeten hazelnoten in gespikete chocolade, getest met verschillende 
commerciële kits. De referentiewaarde bedraagt 25 mg/kg. B: Dotplot van gemeten hazelnootproteïnen in 
gespikete chocolade, getest met verschillende commerciële kits. De referentiewaarde bedraagt 1,67 
mg/kg (Owen & Gilbert, 2009) 
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2.3.2 Problematiek bij immunologische testkits 

Ondanks het veelvuldig gebruik van verschillende immunologische detectiemethoden, 

kennen deze technieken ook een aantal beperkingen en problemen.  

Bij immunologische detectiemethodes kan ofwel gebruikt gemaakt worden van biologische 

(menselijke of dierlijke) serums ofwel van specifieke antilichamen. Omdat het gehalte aan 

verschillende antilichamen en andere componenten in het bloed niet constant is, is werken 

met serum nadelig aangezien dit niet gestandaardiseerd kan gebeuren. Bovendien zijn hier 

ook ethische bezwaren (Besler, 2001; Poms et al., 2004). Aldus is de kwantificering 

afhankelijk van de kwaliteit en de specificiteit van de antilichamen en kan deze worden 

verstoord door verschillende externe en oncontroleerbare factoren (Kirsch et al., 2009). 

Omwille hiervan wordt geopteerd om met specifiek geproduceerde antilichamen te werken.  

Daarnaast is niet altijd voldoende informatie beschikbaar omtrent de specifieke detectie van 

de commerciële kits. Wanneer de technische fiches van de detectiekits worden bekeken, zal 

vaak enkel ‘hazelnooteiwit’ als doeleiwit aangegeven worden. De antilichamen die worden 

gebruikt in de al dan niet commerciële kits, bezitten tevens niet alle variaties van één 

specifiek allergeen ingrediënt, waardoor bij het gebruik van deze kits een verschillend 

resultaat kan worden waargenomen. Dit kan de onderlinge vergelijking van de resultaten 

tussen verschillende ELISA-assay‘s bemoeilijken (Lacorn & Immer, 2010). Verder dient 

opgemerkt te worden dat verscheidene eiwitten aanwezig zijn die kunnen zorgen voor 

allergische symptomen (zie 2.1 Hazelnootvoedselallergie) en dat bij degelijk onderzoek, het 

toch duidelijk zou moeten zijn voor welk eiwit de testkits juist actief zijn. Daarenboven 

kunnen vals negatieven optreden waardoor andere en niet gedetecteerde eiwitten toch 

belangrijke allergenen vormen voor bepaalde patiënten (Lacorn & Immer, 2010).  

Evenzeer dient rekening gehouden te worden met het feit, dat enerzijds na meerdere 

voedselbewerkingen het detecteerbare eiwitgehalte van een allergeen kan verlaagd zijn in 

de matrix ten opzichte van de werkelijke waarde aanwezig in de voeding. Dit kan onder 

andere te wijten zijn aan de verminderde bereikbaarheid van de epitoop als gevolg van 

warmte geïnduceerde denaturatie of chemische modificatie (Cucu et al., 2012; Garber & 

Perry, 2010; Lacorn & Immer, 2010; van Hengel, 2007). Anderzijds is het ook mogelijk dat 

verborgen allergene epitopen opduiken in het geheel, of dat nieuwe epitopen gecreëerd 

worden, wat de allergeniciteit kan doen toenemen (van Hengel, 2007). 

Ook kruisreactiviteit is mogelijk, zoals aangegeven in Tabel 3, wat nadelig is voor de 

specificiteit (Ezendam et al., 2005; Picariello et al., 2011). Bij hazelnoten werd bijvoorbeeld 

een hoge kruisreactiviteit voor sesamzaad en zonnebloempitten aangetoond bij het gebruik 

van striptesten. Deze kruisreactiviteit kan leiden tot vals positieve resultaten (Picariello et al., 

2011; Schubert-Ullrich et al., 2009). Ook kunnen de resultaten variëren naargelang de 

hazelnootvariëteiten, klimaat- en seizoensveranderingen (Ezendam et al., 2005).  
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Zelfs wanneer het doeleiwit een allergeen is, zullen antilichamen niet noodzakelijkerwijs 

binden aan de epitopen van de IgE-antilichamen van patiënten die verantwoordelijk zijn voor 

de allergische reacties. Dit betekent dat dergelijke immunologische tests niet kunnen 

bewijzen dat de werkelijke allergene structuren (epitopen) aanwezig en intact zijn. Daarmee 

kan de allergeniciteit van het monster niet worden gerechtvaardigd (Platteau et al., 2011b).  

Er kan geconcludeerd worden dat de betrouwbaarheid van de detectie dus sterk afhankelijk 

is van de specificiteit en de stabiliteit van de gebruikte antilichamen en dus kan worden 

beïnvloed door de veranderingen van de epitopen als gevolg van thermische of andere 

technologische behandelingen (Picariello et al., 2011).  

Naast de problematiek rond de gebruikte antilichamen, hanteren zowel onderzoekers als 

producenten van testkits hun eigen, en dus verschillende, procedures en materieel voor het 

standaardiseren van hun methoden. Hierdoor wordt een grote variatie bekomen. Zo is 

bijvoorbeeld de extractiebuffer specifiek voor iedere commerciële kit en kan het een ander 

deel van de eiwitten extraheren. Tevens levert elke methode eigen standaard 

kalibratiemiddelen, omdat voedselallergenen zoals pinda, hazelnoot of sesam geen enkele 

erkende standaardreferentie hebben (Lacorn & Immer, 2010; Owen & Gilbert, 2009; van 

Hengel, 2007). Naast het variabel gebruik van antilichamen, bemoeilijken deze zaken de 

onderlinge vergelijking van de ELISA-assay’s nog meer. Toch wordt aangenomen dat eiwit-

gebaseerde detectietechnieken representatiever zijn voor de detectie van allergene 

producten, aangezien ze de allergene eiwitten zelf kunnen detecteren (Platteau et al., 

2011b). 

2.3.3 Problematiek rond etikettering 

Het etiket op een levensmiddel is vaak de enige bron van informatie waar de 

consument/patiënt zich op kan baseren bij aankoop en consumptie van het desbetreffende 

product. Dit dient zo waarheidsgetrouw mogelijk te zijn, maar dat is niet steeds het geval. Er 

zijn verschillende problemen met betrekking tot de etikettering, zoals bijvoorbeeld de niet 

specifieke wetgeving. Dit brengt ook andere complicaties met zich mee. In onderstaande 

alinea’s worden deze problemen aangehaald en nader omschreven. 

2.3.3.1 Etiketteringswetgeving 

Volgens de Europese wetgeving (2007/68/EG) is het verplicht de 14 belangrijkste allergenen 

op het etiket te vermelden, waaronder hazelnoten (schaalvruchten), indien deze gebruikt 

worden als ingrediënt. Deze allergenen kunnen echter ook voorkomen in slechts heel kleine 

hoeveelheden (‘verborgen allergenen’) als gevolg van bijvoorbeeld contaminatie. Het 

probleem dat zich stelt, is dat deze minieme aantallen reeds symptomen kunnen 

veroorzaken na consumptie, doch niet geëtiketteerd dienen te worden (Lacorn & Immer, 

2010; van Hengel, 2007). In de studie van Wensing et al. werd gesproken over een minimale 

dosis van 6 mg hazelnootproteïnen voor de helft van de geteste personen, maar ook bij 1 mg 

eiwitten reageerden reeds (zeer) allergische patiënten (Wensing et al., 2002). Deze aantallen 

zijn gelijkaardig aan een verborgen of accidentele dosis in levensmiddelen. Producenten 
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kunnen deze hoeveelheden wel aangeven op de verpakking onder de vorm van “kan sporen 

bevatten van…” en dergelijke, om zich tegen dit probleem in te dekken (preventieve 

etikettering). Dit leidt echter tot een mogelijk onnodige beperking van de keuzemogelijkheden 

aan voedingsmiddelen voor heel wat patiënten (Food Standards Agency, 2011; Lacorn & 

Immer, 2010; Spanjersberg et al., 2010). 

Anderzijds werden ook random producten geanalyseerd die het label van allergeen niet 

droegen, maar het dan, na analyse, wel bleken te bevatten. Dit leidt dan weer tot een groter 

gevaar voor de (allergische) consumenten. In dit geval rijst dan ook de vraag of 

kruiscontaminatie niet gelabeld dient te worden opdat de aanwezigheid van ongelabelde 

allergenen in voedingsmiddelen duidelijk kunnen beschouwd worden als een gezondheids-

probleem (Pele et al., 2007; Spanjersberg et al., 2010). 

Een studie van Sakellariou et al. toonde aan, dat er duidelijk verwarring is bij de consument 

over de bestanddelen die worden opgenomen in commerciële voedings-producten. Er is een 

grote behoefte om exacte voorwaarden op te leggen voor de vermelding van elk 

voedselallergeen. Tevens wordt sterk aanbevolen slechts beperkt gebruik te maken van de 

verklaring: 'kan sporen bevatten', om misleidende etikettering te vermijden (Sakellariou et al., 

2010). 

Daarnaast bestaat er ook geen Europees wetgevend kader met betrekking tot de 

standaardisatie en de validatie van commerciële detectiekits en worden er ook geen 

gestandaardiseerde analysemethodes voor allergenen aangeraden door Europa. Tot op 

heden is er dus nog veel vraag naar onderzoek hieromtrent (zoals het bepalen van 

detectieniveaus en dergelijke). 

Tenslotte kan ook nog vermeld worden, dat buiten de Europese Unie, diverse landen er een 

verschillende interpretatie op nahouden wat de labeling van allergenen betreft. Elke 

overheid identificeert verscheidene prioritaire allergenen en het is vaak niet duidelijk welke 

criteria werden gebruikt om deze lijsten van prioritaire allergenen te ontwikkelen. De 

Europese Unie heeft bijvoorbeeld wereldwijd gezien het hoogste aantal verplicht te 

vermelden allergenen. De samenvatting van deze verschillende wetgevende kaders werd 

opgelijst in de studie van Gendel (Gendel, 2012). 

2.3.3.2 Patiënten 

In een case die beschreven werd in een studie van Wensing et al. werd de situatie van een 

5-jarige jongen aangehaald die allergisch is aan hazelnoten en die bij het eten van niet-

hazelnoot gelabelde chocopasta toch symptomen ontwikkelde. Dit was het gevolg van 

kruiscontaminatie, met alle gevolgen van dien (Wensing et al., 2001). 

De studie van Asero et al. bewijst dat niet elke patiënt gelijkaardig reageert op de 

verschillende allergene componenten die hazelnoten bevatten (Asero et al., 2013). Net zoals 

de studie van Cucu et al. aangeeft, dat sommige patiënten nog steeds hevig reageren op 

verwerkte levensmiddelen, terwijl bij andere patiënten de immunologische reacties lager 
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zullen zijn (Cucu et al., 2012). Er bestaat dus een zeer grote verscheidenheid aan 

symptomen en intensiteiten bij allergische patiënten. Daarnaast gaat het in beide studies 

over patiënten met een type 1 reactie (kruisreacties bij beide studies buiten beschouwing 

gehouden).  

Een groot probleem is, dat er tot nu toe nog geen drempelwaarden (waarden waarbij geen 

enkele patiënt symptomen waarneemt) gekend zijn. Binnen dit onderzoeksdomein zijn wel 

reeds verscheidene studies verschenen die deze waarden in kaart proberen te brengen. Zo 

bepaalde Blom et al. dat de hazelnootallergische patiënten een zeer gevoelige groep zijn, 

namelijk 5% van de populatie zou kunnen reageren met objectieve symptomen op een dosis 

van 0,29 mg hazelnooteiwit, terwijl 10% van de groep geneigd was tot een reactie bij een 

dosis van 1,4 mg (Blom et al., 2013). Met het opstellen van, op wetenschappelijk onderzoek 

gebaseerde referentiewaarden zouden de voedingsindustrie en/of de volksgezondheids-

agentschappen, grenzen kunnen stellen aan het gebruik van preventieve etikettering. Maar 

dit behoort voorlopig nog tot de toekomst (Allen et al., 2014). Dit bewijst ook nogmaals de 

noodzaak van de ontwikkeling van detectiekits die kwantitatief zeer nauwkeurig allergenen 

kunnen opsporen.  

2.3.3.3 Gezondheidszorg 

Tot nu toe is de enige preventieve remedie het vermijden en elimineren van allergeen 

bevattende ingrediënten in levensmiddelen. Dit leidt tot een zeer strikt dieet. Daarnaast 

dienen de patiënt en zijn omgeving zich zeer bewust te zijn van de situatie en de problemen 

hieromtrent zoals het voorkomen van kruiscontaminatie. Opgemerkt kan worden dat nieuwe 

behandelingen voor voedselallergieën ontwikkeld werden om patiënten te voorzien van 

alternatieven voor hun huidige therapie. Onderzoek naar pinda-allergie is bijvoorbeeld 

bijzonder actief. Diverse vormen van immunotherapie werden onderzocht en zullen 

waarschijnlijk in de toekomst ook toegepast kunnen worden voor andere voedselallergieën 

(Husain & Schwartz, 2013; Nowak-Wegrzyn & Sampson, 2011; Sicherer & Sampson, 2009).  

2.3.3.4 Voedingsindustrie 

Terwijl het allergenenbeheer heeft gezorgd voor een toename van de veiligheid van 

voedingsmiddelen voor allergische consumenten, blijft de implementatie van deze normen 

door de verschillende fabrikanten uiteenlopend, als gevolg van het ontbreken van afspraken 

omtrent de risicobeoordeling. Daaruit volgt een aanzienlijke uitbreiding van ‘preventieve 

etikettering’ en een daarmee gepaard gaande vermindering van het vertrouwen van de 

consument. Bij afwezigheid van kennis over de hoeveelheid aan allergenen nodig om 

symptomen uit te lokken -de zogenoemde drempelwaarden- en omwille van het ontbreken 

van voorwaarden opgesteld door officiële instanties, hebben veel fabrikanten een 

zogenaamde "niet-veilig" benadering aangenomen door preventieve labeling van hun 

product. Het is dus belangrijk om met een geïntegreerde aanpak ervoor te zorgen dat 

informatie omtrent allergenen nauwkeurig in de keten wordt doorgegeven. De beheersing 

van allergenen en het minimaliseren van het risico voor de consument blijft een prioriteit voor 

de voedingsbedrijven (Allen et al., 2014; Ward et al., 2010). 
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Toch blijkt dit geen eenvoudige opgave, wanneer de lijst van de producten die werden 

teruggeroepen door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen) er op wordt nagelezen. In 2013 werden 8 producten teruggeroepen omdat op 

het etiket een allergeen ontbrak of onvoldoende werd vermeld dat sporen van een allergeen 

konden aanwezig zijn in het product. Dit zijn wellicht niet alle producten in België met een 

etiketteringsfout (FAVV, 2014). 

In de studie van Ward et al. werd een voorstel ontworpen betreffende de indeling van 

voedingsmiddelen op allergeniciteit en de beheersmaatregelen daaromtrent. Dit wordt 

afgebeeld in Figuur 4, waarbij duidelijk drie productgroepen worden omschreven: vrij van 

allergenen, geschikt voor allergische patiënten en niet geschikt voor allergische patiënten 

(kan allergenen bevatten) (Ward et al., 2010). 

 

Figuur 4: Allergenen risicomanagement (Ward et al., 2010) 

Bovendien werd ook meegegeven dat geharmoniseerde productienormen, gebaseerd op 

wetenschappelijke kennis, de duidelijkheid en de samenhang van allergenenetikettering zou 

kunnen verbeteren. Daarnaast zou het ook zorgen voor een grotere veiligheid bij allergische 

consumenten (Ward et al., 2010). 

In Nieuw-Zeeland en Australië werd reeds het VITAL-systeem (Voluntary Incidental Trace 

Allergen Labeling) ontwikkeld om op een gestandaardiseerde manier aan risicobeoordeling 

te doen. Deze procedure omvat de gehele voedingsketen en werd samengesteld door 

verschillende instanties en personen die op de hoogte zijn van de desbetreffende 

problematiek (Allen et al., 2014). 

2.4 Projectbeschrijving 

Om de ontwikkeling van een gestandaardiseerde ELISA-detectiekit te kunnen 

verwezenlijken, die een link kan leggen tussen de detectie en de allergische patiënten, zal 

uitgegaan worden van de genetische informatie van hazelnootallergische patiënten. scFv-

antilichamen zullen worden aangemaakt, vertrekkende van de IgE-sequenties van patiënten 
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om te trachten de allergische epitopen voor hazelnoten te detecteren. Deze fragmenten 

zullen onderworpen worden aan faagdisplay om specifieke bindingen voor de gewenste 

allergenen te zoeken. Zodoende kan een link gelegd worden tussen de allergische patiënten 

en de specifieke epitopen.  

2.4.1 Algemeen 

2.4.1.1 IgE-antilichamen 

Antilichamen of immunoglobulinen zijn eiwitten geproduceerd door de mens (of andere 

gewervelde dieren) als reactie op lichaamsvreemde stoffen, de antigenen. Een antilichaam 

bestaat uit twee identieke zware ketens (heavy, H) en twee identieke lichte (light, L) ketens, 

die worden samengehouden door covalente en niet-covalente bindingen (zie Figuur 2 en 

Figuur 5).  

De verschillende immunoglobulinen kunnen onderverdeeld worden in vijf klassen (IgM, IgD, 

IgG, IgE en IgA) op basis van de constante regio’s van de zware keten. Deze regio’s staan 

algemeen in voor de functionaliteit van de verschillende antilichamen (Kabat et al., 1991). 

Aan de hand van de constante regio’s van de lichte keten worden dan de types en subtypes 

bepaald. De variabele regio’s van beide ketens (zwaar en licht) bepalen dan weer de 

groepen en subgroepen (Dixon & Kunkel, 1973) en staan in voor de herkenning van de 

verschillende antigenen. De specifieke antigeenbinding vindt hoofdzakelijk plaats op het 

variabele (V) gedeelte van de zware keten in combinatie met de D en J genen. De V-regio 

van de lichte keten staat eerder in voor de affiniteit (Edwards et al., 2002; Gadermaier et al., 

2014; GenBank, 2014).  

 

Figuur 5: Algemene opbouw van een immunoglobuline: de groene kleur duidt op de frameworks, de witte 
kleur (met cijfers op de zware keten) duidt de CDR’s aan, de rode kleur stelt de D-genen voor, de gele 
kleur toont de J-genen, de blauwe kleur slaat op de constante delen (licht blauw voor de lichte keten, 
donker blauw voor de zware keten) (IMGT, 2014) 

Ook het variabele gedeelte kent nog een onderverdeling. Dit gedeelte bestaat namelijk uit 

drie frameworks (constante gebieden die worden ingedeeld per familie) met afwisselend drie 

hypervariabele regio’s (CDR), die zorgen voor de specificiteit van het antilichaam, allen 

aangegeven in Figuur 5. Tussen het variabele en het constante gedeelte van de zware keten 

zijn nog twee reeksen genen terug te vinden, namelijk de diversity (D) en joining (J) regio’s. 
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Bij de lichte keten zijn er enkel J genen aanwezig, zoals aangegeven in Figuur 5. Al deze 

genen zijn terug te vinden in een locus op het menselijke chromosoom 14. De exacte plaats 

(locus) van deze genen op dit chromosoom wordt bepaald door middel van verschillende 

chromosomale herschikkingen (Boyd et al., 2010; Edwards et al., 2002; Gadermaier et al., 

2014; GenBank, 2014; IMGT, 2014).  

Een samenvatting van verschillende sequenties van immunologische proteïnen is te vinden 

in het boek van Kabat et al. (1991). Hierin worden ook alle sequenties van het IgE-

antilichaam beschreven. Deze IgE’s zijn verantwoordelijk voor de allergische reacties bij 

allergische patiënten. Voor het opstellen van de scFv-fragmenten zal hierdoor vertrokken 

worden van het patiëntenbloed waarin IgE-antilichamen aanwezig zijn. Hun constante deel is 

opgebouwd uit vier constante regio’s: ξ1, ξ2, ξ3 en ξ4 (zie Figuur 6).  

 

Figuur 6: Opbouw van een IgE-antilichaam (Gould & Sutton, 2008) 

Uit verscheidene studies is gebleken, dat het IgE-repertoire z’n oorsprong vindt in 

herschikkingen van bepaalde IGHV-subgroepen (variabele gedeelte van de zware keten), 

gaande van IGHV1 tot IGHV7. De domeinen die zorgen voor de antigeenbinding worden 

gecreëerd door de verschillende positioneringen van de V, D en J genen (zie Figuur 5). 

Tevens is geweten dat van de 7 subgroepen die het variabele gedeelte van de zware keten 

telt, subgroep 3 de grootste is (meer dan 19 verschillende genen in gelijk welk individu). 

Bijgevolg wordt deze familie ook het meest aangewend bij onderzoek aangezien deze het 

frequentst voorkomt (Boyd et al., 2010; Gadermaier et al., 2014).  

Bij IgE-onderzoek dient rekening gehouden te worden met het feit dat het aantal IgE’s in het 

bloed bij de mens slechts in zeer lage concentraties voorkomt, zelfs wanneer deze persoon 

allergisch is. Een geciteerde richtwaarde is de aanwezigheid van 10 tot 400 nanogram IgE 

per milliliter serum (Steinberger et al., 1996). Deze geringe hoeveelheid vormt een knelpunt 

in de isolatie en detectie van IgE-antilichamen. Omwille van de lage concentratie aan 

immunoglobulinen en het niet onsterfelijk zijn van de B-cellen, die deze IgE’s produceren, 

wordt er niet gewerkt met IgE’s die rechtstreeks uit het serum voortkomen, maar wordt er 

gebruik gemaakt van een amplificatie met behulp van PCR (Edwards et al., 2002; 

Gadermaier et al., 2014; Marks et al., 1991; Steinberger et al., 1996). Bovendien kunnen bij 

deze werkwijze, de V-domeinen van een antilichaam gekloneerd worden zonder de 



32 
 

voorafgaande informatie te kennen van de nucleïnezuren en aminozuursequenties van het 

specifieke antilichaam zelf (Ahmad et al., 2012). 

2.4.1.2 Faagdisplay 

Het principe van de faagdisplaytechniek is het presenteren van exogene peptiden aan het 

manteloppervlak van faagpartikels door middel van genetische manipulatie. De techniek is 

een alternatief voor het genereren van menselijke antilichamen onafhankelijk van een 

immuunsysteem (zoals dat van proefdieren) en maakt gebruik van een in vitro 

selectieproces. Het coderende gen wordt gefuseerd met één van de manteleiwitten van de 

faagmide (vector) door middel van een directe fusie of door een disulfidebinding met een 

klein manteleiwit (bijvoorbeeld pIII). De faagmiden kunnen grote hoeveelheden recombinant 

eiwit aanmaken (eventueel na inductie van de promotor) maar kunnen geen fagen vormen. 

Doch wanneer aan de bacteriën (E. coli), naast de faagmiden, ook helperfagen worden 

toegevoegd, kunnen fagen worden gevormd. Na de infectie met een helperfaag, worden de 

recombinant peptide-faagmidedeeltjes samengesteld, verpakt als faagdeeltjes en tenslotte 

uitgescheiden in het supernatant van het kweekmedium (Ahmad et al., 2012; Bradbury & 

Marks, 2004; Dantas-Barbosa et al., 2012; Hoogenboom, 2005; Qi et al., 2012; Tabrizi et al., 

2012). 

Het uiteindelijke doel van deze techniek is de selectie van een geschikte faag die met een 

hoge affiniteit kan binden aan het doeleiwit (allergeen) uit een grote hoeveelheid van niet-

specifieke fagen. Om te kunnen selecteren uit een grote groep recombinante faagmiden 

(biopanning), zal eerst een faagbibliotheek moeten worden opgesteld (Ahmad et al., 2012; 

Schirrmann et al., 2011; Willats, 2002).  

2.4.1.3 Antilichaam faagbibliotheek 

Een antilichaam faagbibliotheek wordt bekomen door genetische manipulatie van E. coli 

cellen. De antilichamen worden gekloneerd in een bepaalde vector als gevolg van een fusie 

aan de 5’- uiteinden van de filamenteuze bacteriofaag mantelproteïnen (pIII of pVIII) genen. 

Deze vectoren (faagmiden) zullen dan in een later stadium aangewend worden voor het 

transformeren van bacteriën (zoals E. coli cellen), die zullen zorgen voor de amplificatie van 

de fragmenten om te komen tot een bibliotheek (Bradbury & Marks, 2004; Dantas-Barbosa et 

al., 2012; Schirrmann et al., 2011).  

Om de kans op specifieke bindingen te verhogen, wordt er vaak gewerkt met immune 

bibliotheken, met als oorsprong de genetische informatie (RNA) van IgE’s afkomstig van 

humane, geïmmuniseerde B-cellen. Het doel van deze bibliotheken is een groot aantal 

individuele klonen (scFv-fragmenten) te creëren op basis van verrijkte RNA-sequenties van 

de IgE’s die specifiek gericht zijn tegen een antigeen dat werd gebruikt voor de immunisatie 

(bijvoorbeeld een allergeen). Door de in vivo aanmaak van de antilichamen (door het 

immuunsysteem van de gastheer), resulteert deze benadering altijd in een groot aantal 

geïsoleerde cellen met een hoge affiniteit voor een specifiek antigeen. Hierdoor is er wel 

voor elk verschillend antigeen een constructie van een nieuwe bibliotheek vereist (Ahmad et 

al., 2012; Bradbury & Marks, 2004). 
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2.4.2 scFv-bibliotheek 

2.4.2.1 scFv-antilichamen 

In dit onderzoek zal gekozen worden voor de scFv-fragmenten omdat deze, in dit geval, de 

voordeligste eigenschappen hebben. Zo worden deze scFv-fragmenten beter getolereerd 

door bacteriën (E. coli) dan Fab-fragmenten en zijn ze ook kleiner dan Fab’s. De 

gegenereerde scFv-fragmenten zullen later wel nog onderworpen moeten worden aan 

stabiliteitsprocessen (zoals het toevoegen van een Fc-staart, wat zal leiden tot een scFv-Fc-

fragment) aangezien deze fragmenten minder stabiel zijn dan Fab’s (Bradbury & Marks, 

2004; Romer et al., 2011).  

scFv-fragmenten zullen geproduceerd worden vertrekkende van de IgE-variabele domeinen 

die voortkomen uit het geïmmuniseerde bloed van hazelnootallergische patiënten. Het grote 

voordeel is dat de gehele epitoop intact blijft wanneer de grootte van het antilichaam 

gereduceerd wordt (Ahmad et al., 2012; Cuest et al., 2010). 

In de studie van Jylhä et al. werd de allereerste bibliotheek van recombinante IgE-

antilichamen voor een specifiek voedselallergeen beschreven, vertrekkend van humaan 

geïmmuniseerd bloed. Hier werd gewerkt met bovine β-lactoglobuline (BLG), een koemelk 

allergeen eiwit. Het was de eerste keer dat scFv-fragmenten werden gebruikt als 

detectielichamen voor allergenen (Jylhä et al., 2009). Dit onderzoek heeft een soortgelijke 

proefopzet, behalve dat het hier om hazelnootallergenen gaat. 

Deze scFv-fragmenten kunnen dus onderworpen worden aan faagdisplay voor de selectie 

van de meest specifieke binders met de antigenen (Cor a 1 en Cor a 8). Hiervoor dient eerst 

een scFv-bibliotheek aangemaakt te worden, waarna deze kan worden gebruikt voor 

faagdisplay als selectiemethode (Ahmad et al., 2012; Cuesta et al., 2010; Hoogenboom, 

2005; Schirrmann et al., 2011). 

2.4.2.2 Productie van een scFv-bibliotheek 

Voor het bekomen van een bibliotheek van scFv-fragmenten zal worden vertrokken van de 

IgE-sequenties uit het bloed van personen waarbij reeds een hazelnootallergie werd 

vastgesteld. Deze worden dan onderverdeeld in twee soorten, zij die allergisch zijn voor het 

eiwit Cor a 1 en zij die reageren op Cor a 8. Na de bloedafname worden eerst de perifere 

bloedlymfocyten geïsoleerd, waaruit het totale RNA gezuiverd wordt, dat vervolgens zal 

worden omgezet naar stabieler cDNA. Het linken van de zware ketens aan de lichte ketens, 

met name het creëren van scFv-fragmenten, zal verkregen worden met behulp van 

verschillende PCR-ronden (Bradbury & Marks, 2004; Jylhä et al., 2009; Laukkanen et al., 

2003; Marks et al., 1991; Pansri et al., 2009).  

In de eerste PCR-ronde zullen PCR-producten worden geamplificeerd die alle mogelijke IgE-

specifieke variabele regio’s bevatten. Dit zal gebeuren door middel van alle mogelijke 

primercombinaties (reverse en forward) voor de IgE-antilichamen aan de hand van 

uitwendige primers. Met uitwendig wordt geduid op het feit dat deze primers zullen binden 
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aan het uiteinde van een bepaald fragment. De forward primers binden met het begin van de 

variabele regio’s en kunnen worden onderverdeeld in twee groepen namelijk die van de 

zware (VH) - en de lichte (VL) keten. Deze laatste kan nog eens worden opgedeeld in twee 

groepen: lambda (λ) en kappa (κ). Deze groepen worden gecombineerd met de bijhorende 

uitwendige reverse primers, die coderen voor de constante regio’s van de specifieke ketens: 

constante regio epsilon (ξ) voor de zware keten (specifiek voor IgE) en constante regio’s 

voor kappa (κ) en lambda (λ) voor de lichte keten (aanwezig in alle antilichamen) (Bradbury 

& Marks, 2004; Jylhä et al., 2009; Laukkanen et al., 2003; Marks et al., 1991; Pansri et al., 

2009). 

Vervolgens zal een tweede PCR-ronde worden uitgevoerd met behulp van dezelfde forward 

primers, maar andere, inwendige reverse primers. Deze inwendige back primers zullen 

binden met het uiteinde van de J-sequenties om zo de constante regio’s uit te sluiten in het 

fragment. Dit is een zogenaamde hemi-nested PCR. Daarnaast bevatten de primers nu ook 

restrictiesites en linkersequenties. Deze zijn noodzakelijk voor respectievelijk de inbouw van 

de fragmenten in de vector (na digestie- en ligatiestappen) en het aan elkaar koppelen van 

de VH’s en de VL’s (Bradbury & Marks, 2004; Jylhä et al., 2009; Laukkanen et al., 2003; 

Marks et al., 1991; Pansri et al., 2009). 

Daarna zal een overlap PCR uitgevoerd worden waarbij geen primers zullen aangewend 

worden, maar waar de VH’s aan de VL’s zullen gekoppeld worden door middel van de 

complementaire linkersequenties. Deze stap zal dan de uiteindelijke scFv-fragmenten 

vormen. Tenslotte zal een pulltrough PCR deze fragmenten amplificeren door middel van 

uitwendige primers, compatibel met de restrictiesites en de fragmentuiteinden (Bradbury & 

Marks, 2004; Jylhä et al., 2009; Laukkanen et al., 2003; Marks et al., 1991; Pansri et al., 

2009). 

De bekomen fragmenten zullen worden opgezuiverd om deze verder te kunnen gebruiken in 

het onderzoek (Bradbury & Marks, 2004; Jylhä et al., 2009; Laukkanen et al., 2003; Marks et 

al., 1991; Pansri et al., 2009). 

Na opzuivering zullen deze fragmenten gekloneerd worden in de gepaste faagmiden voor de 

aanmaak van een scFv-faagbibliotheek. Dit gehele proces wordt voorgesteld in Figuur 7. 

Vervolgens zal deze faagbibliotheek onderworpen worden aan biopanningen voor het 

selecteren van specifieke binders voor de gewenste antigenen (Ahmad et al., 2012; 

Greenwell & Rughooputh, 2001; Schirrmann et al., 2011; Willats, 2002).  

Meestal zijn er twee of drie, tot soms vier, cycli biopanningen noodzakelijk om specifiek 

bindende antilichaamfragmenten te selecteren. Na de biopanning zullen oplosbare 

monoklonale antilichaamfragmenten of antilichaam-fagen tot productie worden gebracht met 

behulp van E. coli cellen. De specifieke antigeenbinding zal worden geanalyseerd door 

ELISA om de individuele bindingen te identificeren. Indien specifieke binders worden 

gevonden zullen deze fragmenten daaropvolgende validatie- en stabilisatiestappen 
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ondergaan (Ahmad et al., 2012; Cuesta et al., 2010; Hoogenboom, 2005; Schirrmann et al., 

2011).  

Een algemeen figuur van het begin van de proefopzet wordt weergegeven in Figuur 7. 

 

 

Figuur 7: Algemene figuur projectbeschrijving tot kloneren van de scFv-fragmenten 

2.4.3 Doelstelling van dit onderzoek 

In dit specifiek onderzoek wordt het proces van het opstellen van de scFv-bibliotheek 

geoptimaliseerd. Er wordt vertrokken van niet-geïmmuniseerd bloed van een willekeurig 

persoon. Wanneer dit protocol voldoende geoptimaliseerd is, kan gebruik worden gemaakt 

van geïmmuniseerd bloed van hazelnootallergische patiënten. Indien dit proces voltooid is, 

kan pas de faagdisplaytechniek worden toegepast. 
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3 Materiaal en methoden 

3.1 Voorbereidende stappen 

Voor de productie van scFv-fragmenten werd vertrokken van patiëntenbloed waaruit cDNA 

werd geïsoleerd, dat kon worden aangewend voor de daaropvolgende PCR-ronden. 

3.1.1 Opzuivering patiëntenbloed 

De isolatie van perifere, mononucleaire bloedcellen (PBMC) werd uitgevoerd volgens het 

protocol van het Universitair Ziekenhuis Gent. Er werd vertrokken van 30 mL vers bloed dat 

enkele minuten werd bewaard bij kamertemperatuur in Venosafe EDTA bloedtubes (9 mL, 

Terumo), deze tubes voorkomen bloedklontering. Twee separatietubes (LEUCOSEP, 

Greiner) werden gevuld met elk 15 mL Bicoll separatieoplossing en gecentrifugeerd 

gedurende 1 minuut op 300 g bij kamertemperatuur. Het bloed werd in een 50 mL tube 

gebracht en ½ verdund met 1 x DPBS (CaCl2 en MgCl2-vrij; Life Technologies), er werd 

voorzichtig gemengd en het verdunde bloed werd overgebracht in de separatietubes 

(maximum 25 mL/tube). Vervolgens werd er gecentrifugeerd gedurende 20 minuten op 800 g 

(zonder remming ‘no brake’ van de centrifuge om de bekomen fracties te behouden) bij 

kamertemperatuur. Volgende figuur (Figuur 8) geeft de verschillende bekomen fracties weer.  

 

Figuur 8: Verschillende fracties bekomen na centrifugatie in separatietubes (pluriSelect, 2014) 

Het dunne laagje interfase werd overgebracht in een nieuwe 50 mL tube met een 

pasteurpipet en aangevuld met PBS tot 50 mL, waarna weer werd gecentrifugeerd 

gedurende 7 minuten op 400 g bij een temperatuur van 4°C. Het supernatant werd 

verwijderd en de celpellet werd geresuspendeerd in 10 mL PBS. Vervolgens werden de 

levende cellen geteld met trypaanblauw (Life Technologies) (5 µL cellen + 45 µL 

trypaanblauw) onder de microscoop met behulp van een telkamer. Het staal (± 20 µL) werd 

overgebracht op de telkamer via één van de welletjes waarvan de diepte bekend is en 

afgesloten wordt door een dekglaasje, zoals aangegeven op Figuur 9.  
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Figuur 9: Voorstelling van een telkamer (Experimental Biosciences Resources, 2012) 

De bodem van deze telkamer is onderverdeeld met gegraveerde lijnen waardoor een telraam 

ontstaat met een gekend oppervlak, voorgesteld in Figuur 10. 

 

Figuur 10: Telraam aanwezig op de bodem van de telkamer met 4 compartimenten gescheiden door een 
zogenaamd kruis (Experimental Biosciences Resources, 2012) 

Enkel de levende cellen (en dus de niet-blauwe cellen) dienen geteld te worden. Daarnaast 

mogen ook de rode bloedcellen (donkerder, kleinere vorm en dikke wand) en de monocyten 

(grote vorm, korrelige structuur, dikke wand) niet meegeteld worden. Enkel het aantal 

lymfocyten is in dit geval van belang. Het aantal levende bloedcellen werd bepaald met de 

volgende formule:  

        

          
                                                 

        

  
 

Deze perifere bloedcellen dienen steeds gekoeld te worden (4°C). Er werd een laatste keer 

gecentrifugeerd gedurende 7 minuten op 400 g bij 4°C. De pellet werd geresuspendeerd in 

350 µL RLT buffer (lysis buffer; Qiagen) wanneer het aantal getelde cellen kleiner was dan 5 

x 106 of in 600 µL wanneer het aantal getelde cellen tussen 5 x 106 en 1 x 107 bedroeg en 

vervolgens gevortext. Voorafgaand werd 10 µL β-mercaptoethanol per 1 mL RLT buffer 

toegevoegd. Indien RNA-isolatie niet de dag zelf plaatsvindt, moet het cellysaat bewaard 

worden bij -80°C.  

3.1.2 RNA-isolatie 

Voor de RNA-isolatie werd gebruik gemaakt van de RNeasy Mini Kit (Qiagen) volgens de 

bijgevoegde handleiding. De stalen in de RLT-buffer werden zeer goed gesuspendeerd en 5 

minuten gevortext bij kamertemperatuur. Het cellysaat werd vervolgens overgebracht op een 

QIAshredder mini spin column (Qiagen) en gedurende 2 minuten gecentrifugeerd op 

maximale snelheid (10000 g). De spinkolom, die de onzuiverheden opving, werd verwijderd 
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en één volume (600 µL) 70% ethanol werd toegevoegd aan het filtraat en gemixt door vijf 

maal op en neer te pipetteren.  

Daarna werd 700 µL van het lysaat gepipetteerd in de RNeasy mini column (Qiagen) en 

gecentrifugeerd gedurende 30 seconden op 8000 g. Het filtraat werd verwijderd (aangezien 

het RNA werd gebonden aan de kolom) en deze handeling werd nogmaals uitgevoerd.  

Vervolgens werd een ‘on-column DNase digestie’ uitgevoerd met een RNase-free DNase set 

(Qiagen). Hiervoor werd 350 µL RW1 buffer gepipetteerd in de RNeasy spin column en 

gecentrifugeerd gedurende 30 seconden op 8000 g. Deze buffer zorgde voor het wassen 

van de RNA kolom. Het filtraat werd verwijderd. Vervolgens werd een DNase I 

stockoplossing bereid (oplossen van het vaste DNase I in 550 µL RNase-vrij water, waarbij 

niet mag worden gevortext) die kan worden bewaard in 10 µL aliquots bij -20°C. 10 µL 

DNase I stockoplossing werd toegevoegd bij 70 µL RDD buffer en gemengd door voorzichtig 

de tube om te keren en kort te centrifugeren. De DNase-mix (80 µL) werd onmiddellijk 

toegevoegd aan het RNeasy spin column membraan en geïncubeerd bij kamertemperatuur 

gedurende 15 minuten. Tenslotte werd 350 µL RW1 buffer toegevoegd en gecentrifugeerd 

gedurende 30 seconden bij 8000 g. Het filtraat werd verwijderd. 

Daaropvolgend werd 500 µL RPE buffer toegevoegd (die vooraf werd aangelengd met 4 

volumes ethanol) en gecentrifugeerd gedurende 30 seconden op 8000 g. Deze buffer stond 

ook in voor het wassen van de kolom. Het filtraat werd verwijderd. Deze handeling werd 

herhaald waarbij er gecentrifugeerd werd gedurende 2 minuten bij 8000 g. Het filtraat werd 

nogmaals verwijderd. 

De RNeasy spin column werd in een nieuwe 2 mL tube geplaatst en gecentrifugeerd op 

maximale snelheid gedurende 1 minuut. De RNeasy spin column werd opnieuw in een 

nieuwe 1,5 mL geplaatst en 30 µL RNase-vrij water werd aan de kolom toegevoegd waarna 

1 minuut gecentrifugeerd werd op 8000 g. Het eluaat werd opgevangen en opnieuw aan de 

kolom toegevoegd, waarna nogmaals werd gecentrifugeerd gedurende 1 minuut op 8000 g. 

Door het RNase-vrij water werd het tRNA geëlueerd van de kolom. De concentratie aan RNA 

werd gemeten met Nanodrop. Het totale RNA kan bewaard worden bij -80°C. 

3.1.3 RNA naar cDNA 

De omzetting van tRNA naar cDNA werd uitgevoerd met behulp van de ‘cDNA synthesis kit 

for RT-qPCR’ (Biorad). De reactie set-up voor één enkele cDNA synthesereactie wordt 

weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 7: Componenten cDNA synthesereactie 

Component Volume per reactie 

5 x iScript advanced reaction mix 4 µL 

iScript advanced reverse transcriptase 1 µL 

RNA-monster (100 fg tot 7,5 µg) Variabel 

Nuclease-vrij water Variabel 

Totaal volume 20 µL 
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De gehele reactiemix werd onderworpen aan de volgende thermische cyclus: 

 30 minuten bij 42°C voor de activatie van het enzym reverse transcriptase 

 5 minuten bij 85°C voor de inactivatie van het enzym reverse transcriptase 
 
Het cDNA werd bewaard bij -20°C. 

3.2 PCR-ronden 

Een duidelijk overzicht van de verschillende PCR-ronden en de daarbij horende 

tussenstappen wordt weergegeven in Figuur 11. Zoals hieruit blijkt, zijn er drie verschillende 

mogelijkheden om te komen tot het gewenste eindproduct (afhankelijk van het protocol). 

 

3.2.1 Eerste ronde: conventionele PCR 

3.2.1.1 Primers 

Met de beschikbare informatie van de reeds bestaande literatuur en onderzoeken, werd een 

keuze gemaakt voor de forward en reverse primers. Een primerpaar is steeds een 

combinatie van een forward en een reverse primer om de amplificatie te kunnen 

vervolledigen. 

Figuur 11: Algemeen overzicht PCR-ronden 

Conventionele 

PCR  

Re-amplificatie 

PCR 

Hemi-nested 

PCR 

Gelelektroforese 

Purificatie cDNA 

Gelelektroforese 

Purificatie cDNA 
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Zo werd in de studie van Laukkanen et al. reeds een scFv-bibliotheek opgesteld met behulp 

van recombinante IgE-antilichamen. De primers voor de constante regio’s specifiek voor IgE 

(ξ) die hierin beschreven werden (forward primers) voor de eerste PCR, voldeden aan de 

voorwaarden van dit onderzoek en werden om deze reden dan ook gebruikt in dit onderzoek 

(Laukkanen et al., 2003). Voor de lichte keten werden om diezelfde reden de forward κ- en λ-

primers gebruikt zoals beschreven in het onderzoek van Jakobsen et al. (Jakobsen et al., 

2004). De reverse of back primers voor de eerste PCR zijn gebaseerd op een conventioneel 

protocol van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie, s.a.). De gebruikte primers 

worden opgesomd in onderstaande tabel (Tabel 8), de sequenties van deze primers zijn te 

vinden in bijlage pagina 76. 

Voor het primerdesign werden deze primers wel eerst gecheckt in de GenBank, een online 

databank die alle reeds bestaande informatie over alle mogelijke genen bundelt 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) en V BASE, een online databank van humane 

antilichaamsequenties (http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/vbase/list2.php). Wanneer de primer-

sequenties hierin terug te vinden zijn, kan er van worden uitgegaan dat ze zullen binden op 

de DNA-sequenties die coderen voor de beoogde regio van het IgE-antilichaam. Door te 

werken met gedegenereerde primers zullen de meeste sequenties omsloten worden. Dit zijn 

mengsels van soortgelijke, maar niet identieke primers. De codes voor deze nucleotiden 

worden als volgt weergegeven: K = G, T / M = A, C / R = A, G / S = C, G/ W = A, T/ Y = C, T. 

Tabel 8: Gebruikte primers (Invitrogen) voor de eerste PCR-ronde 

Primers variabele 
regio’s: epsilon 
(reverse) 

Primers variabele 

regio’s: kappa 

(reverse) 

Primers variabele 

regio’s: lambda 

(reverse) 

Primers constante 

regio’s (forward) 

Primers + en - 

controle 

HuVH1aBACK HuVκ1aBACK HuVλ1aBACK Epsilon Actine For 

HuVH1bBACK HuVκ1bBACK HuVλ1bBACK HuCξ1 Actine Rev 

HuVH1cBACK HuVκ1cBACK HuVλ2BACK HuCξ2  

HuVH1d-7BACK HuVκ1dBACK HuVλ3aBACK Kappa  

HuVH2BACK HuVκ2aBACK HuVλ3bBACK Huκ  

HuVH3aBACK HuVκ2b-6bBACK HuVλ4a-9BACK Lambda  

HuVH3bBACK HuVκ3aBACK HuVλ4bBACK HuCλ2FOR  

HuVH3cBACK HuVκ3bBACK HuVλ5BACK HuCλ7FOR  

HuVH4aBACK HuVκ4BACK HuVλ6BACK   

HuVH4bBACK HuVκ5BACK HuVλ7-8BACK   

HuVH5BACK HuVκ6aBACK HuVλ10BACK   

HuVH6BACK     

 

Epsilon-keten 

De zware keten is, zoals reeds vermeld, opgebouwd uit 4 reeksen genen: V, D, J, en C. De 

reverse of back primers zullen binden op een fragment afkomstig uit het variabele (V) 

gedeelte, meer specifiek op framework 1, het eerste gedeelte van het variabele gedeelte, 

zoals aangegeven in Figuur 5. Een belangrijke opmerking hierbij is dat deze sequenties 

voorkomen in alle antilichamen en hierdoor niet IgE-specifiek zijn (Brezinschek et al., 1995). 

De keuze van de families (1 – 7) binnen het variabele gedeelte werden gemaakt op basis 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/vbase/list2.php
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van de literatuur en online databanken. Zo omvatten de geselecteerde gedegenereerde 

primers bijna alle sequenties van de families die beschreven staan in V BASE.  

De forward primers (ξ-primers) zullen binden met het eerste en/of tweede constante 

gedeelte. Door te werken met primers die binden op deze constante domeinen van de IgE’s, 

zullen IgE-specifieke sequenties worden geamplificeerd. Dit laatste gedeelte (de constante 

regio) is namelijk in elk IgE aanwezig, met dezelfde sequentie. De binding van de primers is 

terug te vinden in Figuur 12. 

  

Kappa- en lambda-keten 

De lichte keten kan ofwel van het kappa- ofwel van het lambda-type zijn. Beide types zijn 

terug te vinden in het serum, vandaar dat voor de amplificatie van de lichte keten, beide 

primertypes gebruikt werden. De forward en reverse primers zullen op dezelfde manier 

binden als bij epsilon. Een verschil met de zware keten is, dat de lichte keten slechts drie 

reeksen van genen kent: V, J en C. Dit alles wordt voorgesteld in Figuur 13. 

 
 

 

3.2.1.2 Protocol 

Voor de uitvoering van de PCR werd gebruik gemaakt van Fast Start Taq DNA Polymerase, 

dNTPack (Roche) en het VWR-Duocycler toestel. De PCR-reacties werden altijd uitgevoerd 

in een totaal volume van 50 µL. De gehele voorbereiding van de PCR werd uitgevoerd op ijs, 

zodat de producten steeds gekoeld bleven. 

Naargelang het aantal uit te voeren PCR-reacties, diende een bepaald volume premix 

aangemaakt worden. Per welletje bedroeg deze PCR-mix: 5 µL 10 x PCR buffer + MgCl2, 1 

µL dNTP’s en 0,25 µL Fast Start Taq DNA polymerase. De hoeveelheid HPLC-water werd 

berekend en toegevoegd aan deze premix aan de hand van de hoeveelheden cDNA en 

primers, om zo een totaal volume van 50 µL te bekomen. Deze premix kon nadien evenredig 

aan elk welletje (PCR 8 Strip Tubes; Eppendorf AG) toegevoegd worden.  

Figuur 13: Basis primerdesign kappa en lambda voor eerste PCR 

Vκ BACK Vλ BACK 

Vκ J Cκ Vλ J Cλ 

Cκ Cλ 

VH BACK 

Cξ2 Cξ1 

VH D J C1 C2 C3 C4 

Figuur 12: Basis primerdesign epsilon voor eerste PCR 
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De gebruikte primers werden standaard besteld in gelyofiliseerde vorm (via Invitrogen) en 

dienden voor gebruik verdund te worden tot een 100 µM stockoplossing. Deze 

stockoplossing kon vervolgens bewaard worden bij -20°C. Voor verder gebruik dienden deze 

primers ontdooid en verder verdund te worden naar een 20, 50 of 100 µM oplossing 

(naargelang het protocol). Aan elk staal diende vervolgens meestal 1 µL van zowel de for- 

als back primer toegevoegd te worden (naargelang het protocol). 

Vooraleer een hoeveelheid cDNA kon toegevoegd worden aan de stalen, dienden deze eerst 

verdund te worden naar 25, 35, 50 of 100 ng/µL (naargelang het protocol). Er werd 

verondersteld dat de omzetting van het RNA naar het cDNA 100 % was, zodanig dat de 

nanodrop resultaten van de RNA-stalen konden gebruikt worden voor omrekening naar 

cDNA-concentratie. Per staal werd meestal 2 µL cDNA toegevoegd (naargelang het 

protocol).  

Voor de positieve- en negatieve controle werd gebruik gemaakt van de primers actine FOR 

en actine REV, bij een concentratie van 20 µM waarvan 1 µL van elke primer werd 

toegevoegd per reactie. Actine is een eiwit dat in alle eukaryoten voorkomt en dus in 

aanwezigheid van cDNA zorgt voor een positieve controle, ter hoogte van ± 800 bp bij 

visualisatie. De negatieve controle, om contaminatie van de reagentia na te gaan, bevat ook 

deze actine primers maar geen cDNA. Deze controles zijn gebaseerd op het onderzoek van 

Glare et al. (Glare et al., 2002), de primersequenties zijn te vinden in bijlage pagina 76. 

Hierna werden de welletjes gesloten, gemarkeerd en gecentrifugeerd (1 minuut bij 3000 g) 

om zo alle componenten samen te brengen en te mengen. 

Voor optimalisatie van het protocol werden verschillende parameters en condities aangepast 

en geoptimaliseerd. Naast de primersconcentraties en cDNA-concentraties kende ook het 

PCR-programma tal van aanpassingen. Het basis PCR-programma kende onderstaande 

volgorde: 

 lid T = 105°C / voorverwarming aan 

 pre-cyclus: 95°C voor 7 min (hot start) 

 amplificatie (32 cycli) 

o denaturatie: 94°C gedurende 1 min 

o annealing: 55°C gedurende 1 min 

o elongatie: 72°C gedurende 1 min 

 post-cyclus: 72°C gedurende 10 min 

 4°C tot de stalen uit het toestel werden genomen 

 
Dit protocol was in eerste instantie gebaseerd op een confidentieel protocol van de VUB 

(Vrije Universiteit Brussel, s.a.) en werd nadien aangepast naargelang de resultaten. De 

specifieke aanpassingen aan de protocollen staan opgesomd vanaf pagina 51 (zie 4.2 

Eerste PCR-ronde). Na deze ronde konden de PCR-producten gebruikt worden voor 

verschillende doeleinden. Ze werden gebruikt voor (zie ook Figuur 11): 
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 gelelektroforese gevolgd door een purificatie waarna een re-amplificatie of hemi-

nested PCR volgde; 

 re-amplificatie PCR; 

 hemi-nested PCR. 

3.2.2 Optionele herhaling van de eerste ronde: re-amplificatie PCR 

3.2.2.1 Algemeen 

Een re-amplificatie van de eerste ronde PCR-producten werd uitgevoerd indien te lage 

concentraties van het gewenste fragment werden waargenomen of indien geen specifieke 

fragmenten werden waargenomen na de eerste PCR-ronde. Deze re-amplificatie zal zorgen 

voor een verrijking van de PCR-producten. Er werd ook gebruik gemaakt van andere PCR-

condities, om zo de kans te vergroten op het amplificeren van de juiste fragmenten (Genomic 

Variation Lab, 2011; Hengen, 1995; Legal, 2013).  

3.2.2.2 Primers 

Hier werd gewerkt met dezelfde primers als in de eerste PCR-ronde, zie Tabel 8. Deze 

binden ook op exact dezelfde manier, zoals uitgelegd werd in bovenstaande alinea’s (zie 

3.2.1.1 Primers).  

3.2.2.3 Protocol 

De voorbereiding van de PCR vond op dezelfde manier plaats zoals uitgevoerd bij de eerste 

PCR. Alleen werd er geen gebruik gemaakt van 2 µL cDNA, maar werd dit vervangen door 2 

– 4 µL PCR-product (afhankelijk van het protocol) uit de voorgaande PCR-ronde of (bij 

gepurificeerde stalen) een hoeveelheid afhankelijk van de concentraties gemeten met 

nanodrop (vaak 25 µL) (resultaten zie bijlage pagina 89).  

Vervolgens werd een PCR uitgevoerd op het VWR-Duocycler toestel. Het basis PCR-

programma van deze PCR-ronde was: 

 lid T = 105°C / voorverwarming aan 

 pre-cyclus: 95°C gedurende 4 min (hot start) 

 amplificatie (3 cycli) 

o denaturatie: 95°C gedurende 20 sec 

o annealing: 58°C gedurende 30 sec 

o elongatie: 72°C gedurende 1 min 

 amplificatie (27 cycli) 

o denaturatie: 95°C gedurende 20 sec 

o annealing: 65°C gedurende 30 sec 

o elongatie: 72°C gedurende 1 min 

 post-cyclus: 72°C gedurende 5 min 

 4°C tot de stalen uit het toestel werden genomen 

 
Dit protocol was in eerste instantie gebaseerd op een studie van Jakobsen et al. en werden 

nadien aangepast naargelang de resultaten (Jakobsen et al., 2004). De aanpassingen van 
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het protocol en de daarbij horende resultaten van deze PCR-ronde zijn terug te vinden op 

pagina 55 (zie 4.3 Re-amplificatie PCR-ronde).  

3.2.3 Tweede ronde: hemi-nested PCR 

3.2.3.1  Algemeen 

Omdat enkel de sequenties van de variabele regio’s gebruikt werden (enkel dit gebied staat 

in voor de allergeenbinding) dienden de constante regio’s uit deze fragmenten verwijderd te 

worden. Het gebruik van een nested PCR was hierbij aangewezen, aangezien in die situatie 

gebruik gemaakt wordt van zogenaamde inwendige primers, primers die binden binnenin het 

fragment. In het geval van dit project is sprake van een hemi-nested PCR omdat slechts één 

inwendige primer (forward primer) werd aangewend (en geen twee in het geval van nested 

PCR). De binding van de back primers van de voorgaande PCR-ronde werd behouden 

(Roux, 1995).  

3.2.3.2 Primers 

Zoals reeds vermeld, werd hier gewerkt met inwendige forward primers en dezelfde 

(uitwendige) back primers, opgesomd in Tabel 9. De sequenties van deze primers zijn terug 

te vinden in bijlage pagina 77. Daarnaast bezitten de primers ook restrictiesites en 

linkersequenties. Deze laatste sequenties zullen later nodig zijn voor de synthese van de 

scFv-fragmenten, de restrictiesites zullen vereist zijn bij de latere klonering van de 

fragmenten in E. coli. De nieuwe inwendige forward primers zijn gebaseerd op hetzelfde 

confidentieel protocol van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie, s.a.).  

Tabel 9: Gebruikte primers (Invitrogen) bij hemi-nested PCR-ronde 

Primers variabele 
regio’s: epsilon 
(reverse) 

Primers variabele 

regio’s: kappa 

(reverse) 

Primers variabele 

regio’s: lambda 

(reverse) 

Primers constante 

regio’s (forward) 

Primers + en - 

controle 

VH1aBACK-Pstl Vκ1aBACK-LINK Vλ1aBACK-LINK Epsilon Actine For 

VH1bBACK- Pstl Vκ1bBACK-LINK Vλ1bBACK-LINK JH1-2-LINK Actine Rev 

VH1cBACK- Pstl Vκ1cBACK-LINK Vλ2BACK-LINK JH3-LINK  

VH1d-7BACK- Pstl Vκ1dBACK-LINK Vλ3aBACK-LINK JH4-5-LINK  

VH2BACK- Pstl Vκ2aBACK-LINK Vλ3bBACK-LINK JH6-LINK  

VH3aBACK- Pstl Vκ2b-6bBACK-LINK Vλ4a-9BACK-LINK Kappa  

VH3bBACK- Pstl  Vκ3aBACK-LINK Vλ4bBACK-LINK Jκ1FOR-Notl  

VH3cBACK- Pstl Vκ3bBACK-LINK Vλ5BACK-LINK Jκ2FOR- Notl  

VH4aBACK- Pstl Vκ4BACK-LINK Vλ6BACK-LINK Jκ3FOR- Notl  

VH4bBACK- Pstl Vκ5BACK-LINK Vλ7-8BACK-LINK Jκ4FOR- Notl  

VH5BACK- Pstl Vκ6BACK-LINK Vλ10BACK-LINK Jκ5FOR- Notl  

VH6BACK- Pstl   Lambda  

   Jλ1FOR- Notl  

   Jλ2-3FOR- Notl  

   Jλ4-5FOR- Notl  

   Jλ7FOR- Notl  
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Epsilon-keten 

Uit de voorgaande PCR-ronde werden IgE-fragmenten bekomen zoals aangegeven in Figuur 

14, die zullen worden aangewend voor deze PCR-ronde.  

De back primers zullen binden met het variabele gedeelte van het fragment. Daarnaast 

bevatten deze primers de restrictiesite PstI en enkele extra nucleotiden. Deze nucleotiden 

(minimaal 5) worden eraan toegevoegd om een beter knipproces te bekomen (New England 

Biolabs, 2014). De keuze van de nucleotiden werd hier gebaseerd op de sequenties van de 

primers (Ptw en PTrv) die in de latere pull-trough PCR nodig zullen zijn. Dit alles is 

gebaseerd op het onderzoek van Pansri et al. (2009). De sequenties zijn te vinden in bijlage 

pagina 77. Vervolgens bezitten de primers ook een startcodon. Dit is nodig om de sequentie 

tot expressie te brengen in E. coli tijdens de latere kloneringsprocessen. 

De forward primers zullen binden met het einde van de J-sequenties. Daarnaast bezitten 

deze primers ook linkersequenties zoals weergegeven in Figuur 14, die in een later stadium 

nodig zullen zijn voor de amplificatie van scFv-fragmenten. De binding van deze primers op 

het fragment staan afgebeeld in Figuur 14. 

Onderstaande figuren (Figuur 15 en Figuur 16) geven een overzicht van de nucleotiden die 

instaan voor de verschillende functies. Deze zijn identiek voor de andere forward en reverse 

primers van epsilon. 

Reverse primer VH1aBACK-PstI 

5'-CC TTT CTA TGC CTG CA|G ATG GCC CAR RTG CAG CTG GTG CAG TCT GG-3’ 

extra nucleotiden PstI startcodon VH1a-familie 

Figuur 15: Voorbeeld van een reverse epsilonprimer bij de hemi-nested PCR, de knipplaats van PstI wordt 
aangegeven door ‘|’ 

Forward primer JH1-2-LINK 

5’-CCA CCA CCA CCA TCG CCG CCG CCG CCG AGA CCA TGA GGA GAC RGT GAC CAG GGT GCC-3’ 

linkersequentie JH1-2-familie 

Figuur 16: Voorbeeld van een forward epsilonprimer bij de hemi-nested PCR 

Kappa- en lambda-keten 

Om dezelfde reden als bij de epsilonfragmenten, werden ook hier de primerparen aangepast 

en dit naargelang het subtype (weergegeven in Figuur 17). Het enige verschil met de 

epsilonprimers was dat de linkersequenties hier bij de reverse primers werden toegevoegd 

VH D J C 

VH BACK-PstI 

JH-LINK 

Figuur 14: Basis primerdesign epsilon voor hemi-nested PCR 
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en de restrictie-sites (NotI) bij de forward primers, dit voor een juiste opbouw van het latere 

scFv-fragment (zware keten – linker – lichte keten). 

 

Ook de primeropbouw is gelijkaardig aan de epsilonprimers. In onderstaande figuren (Figuur 

18 en Figuur 19) worden deze nogmaals weergeven aan de hand van voorbeelden. De 

opbouw van de primers is gelijk voor kappa en lambda, enkel de families verschillen 

onderling in sequenties. 

Reverse primer Vκ1aBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC GAC ATC CAG WTG ACC CAG TCT CC-3’ 

linkersequentie Vκ1a-familie 

Figuur 18: Voorbeeld van een reverse kappaprimer bij hemi-nested PCR 

Forward primer Jκ1FOR-NotI 

5'-C TCG ACT T GC| GGC CGC ACG TTT GAT TTC CAC CTT GGT CCC-3’ 

extra nucleotiden NotI Jκ1-familie 

Figuur 19: Voorbeeld van een forward kappaprimer bij de hemi-nested PCR, de knipplaats van NotI wordt 
aangegeven door ‘|’ 

3.2.3.3 Protocol 

Het protocol van deze PCR is gelijkaardig aan die van de eerste PCR. Hieronder volgt een 

korte samenvatting. 

De stalen gebruikt in deze PCR-ronde zijn afkomstig van de voorgaande PCR-ronden (al dan 

niet gepurificeerd). Vervolgens werd een premix aangemaakt. Per staal werd 5 µL 10 x PCR 

buffer + MgCl2, 1 µL dNTP’s en 0,25 µL Fast Start Taq DNA polymerase toegevoegd 

(Roche). De concentratie van de primers (Invitrogen) bedroeg 20, 50 of 100 µM (afhankelijk 

van het protocol), waarvan 1 µL per staal werd toegevoegd, alsook een hoeveelheid PCR-

product. Bij gepurificeerde stalen was dit afhankelijk van de bekomen concentraties bij de 

nanodropmeting (vaak 25 µL) (resultaten zie bijlage pagina 89). Bij PCR-producten die 

rechtstreeks uit de eerste PCR-ronde kwamen, was dit 2 – 4 µL. De bedoeling was dat er 

ongeveer tenminste 100 ng/µL cDNA aanwezig is. Het HPLC-water werd berekend en 

toegevoegd aan deze premix aan de hand van de hoeveelheden cDNA en primers, om zo 

een totaal volume van 50 µL te bekomen. Voor de positieve en negatieve controle werd 

opnieuw gebruik gemaakt van hierboven reeds beschreven primers actine FOR en actine 

REV. 

Vκ J Cκ Vλ J Cλ 

Jκ FOR-NotI Jλ FOR-NotI 

Vκ BACK-LINK Vλ BACK-LINK 

Figuur 17: Basis primerdesign kappa en lambda voor de hemi-nested PCR 
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Vervolgens werd een PCR uitgevoerd op het VWR-Duocycler toestel. Het basis PCR-

programma werd als volgt tot stand gebracht: 

 lid T = 105°C / voorverwarming aan 

 pre-cyclus: 95°C gedurende 7 min (hot start) 

 amplificatie (30 cycli) 

o denaturatie: 94°C gedurende 30 sec 

o annealing: 55°C gedurende 30 sec 

o elongatie: 72°C gedurende 40 sec 

 post-cyclus: 72°C gedurende 10 min 

 4°C tot de stalen uit het toestel werden genomen 

 
Dit protocol was in eerste instantie gebaseerd op het confidentieel protocol van de VIB 

(Vlaams Instituut voor Biotechnologie, s.a.) en werd nadien aangepast naargelang de 

resultaten. De aanpassingen aan het protocol met de bijhorende resultaten van deze PCR-

ronde zijn terug te vinden op pagina 58 (zie 4.4 Hemi-nested PCR-ronde). 

3.2.4 Gelelektroforese 

3.2.4.1 Protocol 

Het principe van gelelektroforese is het scheiden van DNA-fragmenten op basis van 

basenpaarlengte. In dit onderzoek kende de gelelektroforese een tweeledige functie. 

Enerzijds diende deze als eerste stap voor het visualiseren van de geamplificeerde 

fragmenten ter controle of de PCR-reactie al dan niet goed was verlopen. Anderzijds, indien 

nodig, konden de specifieke gevisualiseerde fragmenten uitgesneden en gepurificeerd 

worden. 

Een 1 of 1,5% agarosegel werd als volgt bereid: 

 250 mL 1 x TAE-buffer (*) + 2,5 of 3,75 g agarose (Invitrogen) 

 opkoken in de microgolfoven (4 minuten op 750 W), de verdampte hoeveelheid 

werd aangevuld met gedemineraliseerd water 

 uitgieten in een rechthoekige gelhouder die een kam bevat (36/24/16 wells) 

 
(*) 10 x TAE buffer werd bekomen door 48,8 g (400 µM) tris base (Sigma), 7,4 g (20 µM) 

Na2EDTA.2H2O (Duchefa), 16,4 g (20 µM) natriumactetaat (Sigma), 17 mL (296 µM) 

azijnzuur (Sigma) te mengen en aan te lengen tot 1 L met gedestilleerd water. De pH werd 

gecorrigeerd tot 7,8 bij 25°C. Vervolgens werd dit verdund tot een 1 x TAE-bufferoplossing. 

Om opzuivering van de bandjes te vereenvoudigen werd gekozen om te werken met een 

agarosegel met een laag percentage aan agarose (1%). Soms werd echter ook gewerkt met 

1,5% agarosegels aangezien deze gels gemakkelijker hanteerbaar waren (minder scheuren 

en dergelijke). 

De gel werd geladen met PCR-product (hoeveelheid afhankelijk van het protocol en de 

gebruikte kammetjes) waar 1/6 loading buffer (Thermo Scientific) werd aan toegevoegd. 

Hiernaast werd ook 5 µL DNA-ladder meegenomen (zie 3.2.4.2 DNA-ladders).  
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De gelelektroforese werd uitgevoerd bij 150 volt gedurende 1,5 – 2u. Hierna werd de gel 

gekleurd gedurende 15 minuten in een 0,005% ethidiumbromidebad (25 µL EtBr (Sigma) 

verdund met 500 mL gedestilleerd water). De gel werd vervolgens gevisualiseerd en 

gefotografeerd met behulp van UV-licht (UVP, benchtop 2UV transilluminator).  

Indien nodig, werden de juiste bandfragmentjes uitgesneden met een scherp scalpel. Het 

stukje gel werd overgebracht in een 15 mL falcontube en bewaard bij -20 °C voor verdere 

verwerking. 

3.2.4.2 DNA-ladders 

Tijdens het onderzoek werd gebruikt gemaakt van een zogenaamde DNA-ladder. Deze 

ladder heeft als functie het aanduiden van de lengte van de onbekende basenparen met 

behulp van gekende basenparenlengten. In dit onderzoek werden vier soorten ladders 

aangewend, opgesomd in onderstaande figuur (zie Figuur 20). De keuze was vaak het 

gevolg van uitputting van de voorgaande beschikbare DNA-ladder. 

GeneRuler 100 bp 

Plus DNA-ladder 

GeneRuler 50 bp 

DNA-ladder 

DNA-ladder λ 

PstI 

GeneRuler DNA-ladder 

mix 

  

 

 

λ DNA (500 µg; 

Invitrogen) + PstI 

(Westburg) 

huisbereid Thermo Scientific Thermo Scientific Thermo Scientific 

Figuur 20: Opsomming gebruikte DNA-ladders 
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3.2.5 Opzuivering DNA 

Deze purificatie werd uitgevoerd met een QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen) volgens de 

bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Deze kit wordt aangewend voor DNA purificatie van 70 bp 

tot 10 kbp afkomstig van een agarosegel in TAE-buffer.  

Eerst werden de uitgesneden gelfragmenten gewogen, waarna 3 volumes QG buffer per 

volume gel werden toegevoegd (bijvoorbeeld: voor 100 mg gel moet 300 µL QG buffer 

toegevoegd worden). Maximaal mag er 400 mg gel per kolom worden geladen, om 

verzadiging van de kolom te vermijden. Bij een grotere hoeveelheid dienen meerdere 

kolommen gebruikt te worden. 

De falcontubes werden geïncubeerd gedurende 10 minuten (of tot de gel volledig was 

opgelost) bij 50°C met af en toe schudden. Belangrijk is dat de kleur van de oplossing geel 

was (voor een correcte pH). Indien dit niet het geval bleek te zijn, werd 10 µL 3 M 

natriumacetaat toegevoegd. Dit was hier echter niet het geval.  

Vervolgens werd 1 gelvolume isopropanol toegevoegd aan het mengsel en gemengd 

(bijvoorbeeld: voor 100 mg gel werd 100 µL isopropanol toegevoegd).  

Er werd maximaal 800 µL mengsel toegevoegd aan de QIAquick spin kolommen en deze 

werden vervolgens gecentrifugeerd gedurende 1 minuut bij 10000 g. De flow-through werd 

verwijderd en de kolommen werden teruggeplaatst in dezelfde 2 mL collectietubes. Bij een 

hoger volume werd deze stap meermaals herhaald. 

Daarna werd 500 µL QG buffer toegevoegd om zo alle resten agarosegel te verwijderen. Er 

werd gecentrifugeerd gedurende 1 minuut bij 10000 g, waarna de flow-through werd 

verwijderd. 

De wasstap werd gerealiseerd door 750 µL PE buffer toe te voegen aan de kolommen en 

gedurende 1 minuut bij 10000 g te centrifugeren. De flow-through werd opnieuw verwijderd 

en de kolommen werden nogmaals gecentrifugeerd bij 10000 g gedurende 1 minuut.  

De kolommen werden vervolgens in een nieuwe 1,5 mL epjes geplaatst, om daarna het DNA 

te elueren met behulp van 30 µL EB buffer waarna 1 minuut gecentrifugeerd werd op de 

maximale snelheid (12000 g). Zo werd een eluaat (DNA) van ongeveer 28-30 µL bekomen. 

De DNA-concentratie werd gemeten met de nanodrop (Shimadzu, BioSpec-nano). Voor de 

blanco werd 5 µL EB buffer gemeten en voor de stalen 1,5 tot 2 µL (afhankelijk van het 

resultaat). De metingen werden minstens in duplo uitgevoerd. De resultaten van de metingen 

zijn terug te vinden in bijlage pagina 89. Vervolgens werd het DNA gestockeerd bij -20°C 

voor verdere verwerking.  
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4 Resultaten 

4.1 cDNA-isolatie 

Tijdens het onderzoek is driemaal cDNA aangemaakt. De eerste twee keer, gebeurde dit met 

hetzelfde tRNA (waardoor slechts tweemaal een bloedafname plaatsvond). Verder wordt een 

onderscheid gemaakt tussen geïmmuniseerd en niet-geïmmuniseerd bloed. Met 

geïmmuniseerd bloed wordt het bloed bedoeld dat afkomstig is van een patiënt die lijdt aan 

een allergie voor berkenpollen, waarbij de bloedafname plaatsvond tijdens het pollenseizoen. 

Het niet-geïmmuniseerde bloed is van een willekeurig persoon zonder allergieën. Dit verschil 

werd gemaakt om eventueel betere of meer resultaten te bekomen met het geïmmuniseerde 

bloed. Uit de resultaten blijkt dat dit niet het geval is. 

Voor het proces van de tRNA-isolatie werden ook steeds het aantal levende lymfocyten 

geteld om een beeld te geven van het aantal witte bloedcellen aanwezig in het bloed. Dit is 

ook vereist voor tRNA-isolatie namelijk voor het berekenen van de hoeveelheid RLT-buffer 

en de aantal Qiagen kolommen. In Tabel 10 wordt een overzicht gegeven van het aantal 

levende cellen die geteld werden voor de aanmaak van het cDNA. 

Tabel 10: Aantal getelde levende cellen 

 Aantal getelde cellen Aantal levende cellen in het staal 

Eerste en tweede 

isolatie  

PBS: 108 

NaCl: 91 

PBS: 2,7 x 106 

NaCl: 2,275 x 106 

Derde isolatie geïmmuniseerd: 205 
niet-geïmmuniseerd: 125 

geïmmuniseerd: 5,125 x 107 
niet-geïmmuniseerd: 3,125 x 106 

 
De concentraties van het aangemaakte cDNA zijn terug te vinden in Tabel 11. Naar 

aanleiding van de literatuur (confidentieel protocol van het VIB omtrent Nanobody Service 

Facility), die beschreef dat cellen beter zouden opgelost worden in NaCl, werden deze in 

zowel PBS als NaCl opgelost, maar zoals te zien is in de tabel, maakte dit geen verschil uit 

en daarom werd nadien enkel nog PBS gebruikt.  

Tabel 11: Concentraties aangemaakt cDNA, (*) geïmmuniseerd bloed 

 Cellen in PBS opgelost Cellen in NaCl opgelost 

Eerste aanmaak 389,35 ng/µL 407,23 ng/µL 

Tweede aanmaak 1: 272,30 ng/µL 
2: 389,00 ng/µL 

258,30 ng/µL 

Derde aanmaak 1: 190,0 ng/µL 
2: 194,81 ng/µL (*) 

/ 
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4.2 Eerste PCR-ronde 

Omdat het doel van dit onderzoek het optimaliseren van een protocol inhield, werden 

verscheidene condities aangepast en uitgeprobeerd. In onderstaande tabellen wordt 

schematisch een overzicht gegeven van de aanpassingen die werden uitgevoerd en de 

bijhorende resultaten. Aan de hand van de literatuur werd bepaald dat er dient gezocht te 

worden naar bandjes ter hoogte van ± 700 bp bij de eerste PCR-ronde. Deze lengte wordt 

bepaald door de lengte van het variabele (± 400 bp) en het constante (± 300 bp) gedeelte. 

Dit wordt duidelijk gemaakt met de figuur (zie Figuur 21) uit vermelde studie (Walker et al., 

1992). 

 

Figuur 21: Schematische voorstelling van de primerhybridisatie bij humaan IgE (Walker et al., 1992) 
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4.2.1 Epsilon-keten 

Tabel 12: Optimalisatie protocol eerste PCR voor de epsilon-keten 

Nr. 

Concentratie 

toegevoegde 

primer (µM) 

Concentratie 

toegevoegd 

cDNA (ng/µL) 

PCR-programma Andere Resultaat 
In 

bijlage 

1 20 50 

 lid T = 105°C / voorverwarming aan 

 pre-cyclus: 95°C gedurende 7 min 

 32 amplificatiecycli: 
o 94°C gedurende 1 min 
o 60°C gedurende 1 min 
o 72°C gedurende 1 min 

 post-cyclus: 72°C gedurende 10 min 

 4°C tot stalen uit het toestel werden 
genomen 

/ geen resultaten / 

2 20 50 en 100 

zelfde protocol als 1, behalve de 

elongatietijd werd in elke cyclus verlengd 

tot 10 minuten  

 op basis van het protocol 
van Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie, s.a 

 gebruik van meest 
voorkomende regio’s 
(VH3) 

geen resultaten (zeer grote 

smeren waargenomen) 
/ 

3 20 en 50 50 en 100 
zelfde protocol als 1, behalve gebruik van 

40 amplificatiecycli 

gebruik van meest 

voorkomende regio’s (VH3) 
geen resultaten / 

4 20 en 50 50 zelfde protocol als 1 

 uitvoering van 2 dezelfde 
PCR’s op 2 verschillende 
toestellen (gewone en 
qPCR) 

 gebruik van meest 
voorkomende regio’s 
(VH3) + regio’s die 
eerder reeds bandjes 
gaven (Vκ1) 

 beide toestellen gaven 
zelfde resultaat 

 de verwachte bandjes 
werden uitgesneden 

/ 
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5 50 en 100 50 

 lid T = 105°C / voorverwarming aan 

 pre-cyclus: 95°C gedurende 7 min 

 7 amplificatiecycli: 
o 94°C gedurende 1 min 
o 55°C gedurende 1 min 
o 72°C gedurende 1 min 

 25 amplificatiecycli: 
o 94°C gedurende 1 min 
o 60°C gedurende 1 min 
o 72°C gedurende 1 min 

 post-cyclus: 72°C gedurende 10 min 

 4°C tot stalen uit het toestel werden 
genomen 

gebruik van meest 

voorkomende regio’s (VH3) 

+ regio’s eerder reeds die 

bandjes gaven (Vκ1) 

 geen resultaten 

 positieve controle en Vκ 
1 bandje werd niet 
teruggevonden 

/ 

6 10 en 20 50 en 250 

gradiënt PCR (*)  

 lid T = 105°C / voorverwarming aan 

 pre-cyclus: 95°C gedurende 4 min 

 32 amplificatiecyclussen 
o 95°C gedurende 20 sec 
o 55-66°C gedurende 1 min 
o 72°C gedurende 1 min 

 post-cyclus: 72°C gedurende 10 min 

 4°C tot stalen uit het toestel werden 
genomen 

op basis van de studie van 

Jakobsen et al., 2004 

 geen resultaten 

 PCR-product gebruikt 
voor re-amplificatie PCR 
nr.3 en 9 (zie pagina 56) 

/ 

7 50 50 
zelfde protocol als 6, behalve de 

temperatuurgradiënt verliep van 58-67°C 
deel 1 

 niet op gel gezet 

 stalen gebruikt voor re-
amplificatie PCR nr.4 
(zie pagina 56) 

/ 

8 50 50 zelfde protocol als 7 deel 2 

 niet op gel gezet 

 stalen gebruikt voor re-
amplificatie PCR nr.5 
(zie pagina 56) 

/ 

9 50 50 zelfde protocol als 7 herhaling protocol 8 

 niet op gel gezet 

 stalen gebruikt voor re-
amplificatie nr.6 (zie 
pagina 56) 

/ 
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10 50 25 
zelfde protocol als 6, behalve dat de 

temperatuurgradiënt verliep van 58-66,5°C 

 gebruik geïmmuniseerd 
bloed 

 deel 1 

 geen resultaten 

 stalen gebruikt voor re-
amplificatie PCR nr.7 
(zie pagina 56) 

/ 

11 50 25 zelfde protocol als 10 
 gebruik geïmmuniseerd 

bloed 

 deel 2 

 niet op gel gezet 

 stalen gebruikt voor re-
amplificatie PCR nr.8 
(zie pagina 56) 

/ 

12 20 50 en 125 zelfde protocol als 10 

 gebruik van meest 
voorkomende regio’s 
(VH3b) 

 gebruik (niet-) 
geïmmuniseerd bloed 

 geen resultaten 

 stalen gebruikt voor re-
amplificatie PCR nr.9 
(zie pagina 56) 

/ 

 
(*) Het principe van een gradiënt PCR is dat de annealingscyclus een stijgende temperatuursverdeling kent in het toestel. Deze wordt 

schematisch weergegeven in onderstaande figuur (Figuur 22). De functie van deze PCR is een optimale annealingstemperatuur te vinden voor 

de stalen, aangezien in elk welletje (1-12) een andere annealingstemperatuur zal plaatsvinden (Roux, 2009).  

Gradiënt 55 tot 66 °C Gradiënt 58 tot 67°C Gradiënt 58 tot 66,5°C 

   

Figuur 22: Schematische voorstelling van de verschillende gradiënt PCR’s 
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4.2.2 Kappa- en lambda-keten 

Tabel 13: Optimalisatie protocol eerste PCR voor de kappa- en lambda-keten 

Nr. 

Concentratie 

toegevoegde 

primer (µM) 

Concentratie 

toegevoegd 

cDNA (ng/µL) 

PCR-programma Resultaat 
In 

bijlage 

1 20 50 

 lid T = 105°C / voorverwarming aan 

 pre-cyclus: 95°C gedurende 7 min 

 32 amplificatiecycli: 
o 94°C gedurende 1 min 
o 60°C gedurende 1 min 
o 72°C gedurende 1 min 

 post-cyclus: 72°C gedurende 10 min 

 4°C tot stalen uit het toestel werden genomen 

 Kappa: 1a-1b-1c-1d-2a-2b/6b-3a-4 (± 700 bp) 

 Lambda:  
o i.c.m. Cλ2: 1b-2-3a-3b-4a/9-4b-5-6-7/8-10 

(± 700 bp) 
o i.c.m. Cλ7: 2-3a-3b-4a/9-10 (± 700 bp) 
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2 20 50 

 lid T = 105°C / voorverwarming aan 

 pre-cyclus: 95°C gedurende 7 min 

 35 amplificatiecycli: 
o 94°C gedurende 30 sec 
o 58°C gedurende 1 min 
o 72°C gedurende 1 min 

 post-cyclus: 72°C gedurende 10 min 

 4°C tot stalen uit het toestel werden genomen 

 voor elke primercombinatie bandjes maar (*) 
werden op de verkeerde hoogte uitgesneden 
doordat de ladder niet duidelijk zichtbaar was 
(te lang gelopen + veel aspecificiteit) 

 Kappa: 1a-1b-1c-1d-2a-2b/6b-3a-3b-4-5-6a (± 
700 bp) (*) (zie ook bijlage) 

 Lambda: 1a-1b-2-3a-3b-4a/9-4b-5-6-7/8-10(*) 
(± 700 bp)  
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3 20 35 

 lid T = 105°C / voorverwarming aan 

 pre-cyclus: 95°C gedurende 4 min 

 32 amplificatiecycli: 
o 94°C gedurende 30 sec 
o 60°C gedurende 1 min 
o 72°C gedurende 1 min 

 post-cyclus: 72°C gedurende 10 min 

 4°C tot stalen uit het toestel werden genomen 

 Kappa: 1a-1b-1c-1d-2b/6b-4 (± 700 bp) 

 Lambda: 1a-1b-2-3a-4a/9-5-10 (±700 bp) 
pag.81 

4.3 Re-amplificatie PCR-ronde 

Aangezien in deze PCR-ronde gebruikt wordt gemaakt van dezelfde primers als bij de eerste PCR-ronde, blijft de lengte die gezocht wordt ± 

700 bp, zoals aangegeven op Figuur 21. 
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4.3.1 Epsilon-keten 

Tabel 14: Optimalisatie protocol re-amplificatie PCR voor de epsilon-keten 

Nr. 

Concentratie 

toegevoegde 

primer (µM) 

Hoeveelheid 

PCR-product 

(µL) 

PCR-programma Andere Resultaat 
In 

bijlage 

1 

100  

(2 µL per 

primer) 

2 

 lid T = 105°C / voorverwarming aan 

 pre-cyclus: 95°C gedurende 7 min 

 32 amplificatiecycli: 
o 94°C gedurende 1 min 
o 58°C gedurende 1 min 
o 72°C gedurende 1 min 

 post-cyclus: 72°C gedurende 10 min 

 4°C tot stalen uit het toestel werden 
genomen 

gebruik van meest 

voorkomende regio’s 

(VH3) + regio’s die 

eerder reeds bandjes 

gaven (Vκ1) 

 bandje bij de combinatie 
VH3b+ξ1+ VH3b+ξ2 (± 700 bp) 

 bandje bij de combinatie 
VH3c+ξ1+ VH3c+ξ2 (± 700 bp) 
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2 100  2 zelfde protocol als 1 

gebruik van meest 

voorkomende regio’s 

(VH3) 

 bandje bij de combinatie 
VH3b+ξ1+ VH3b+ξ2 (±700 bp) 

 positieve controle ontbreekt 
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3 20 2 

 lid T = 105°C / voorverwarming aan 

 pre-cyclus: 95°C gedurende 4 min 

 3 amplificatiecycli: 
o 94°C gedurende 30 sec 
o 58°C gedurende 30 sec 
o 72°C gedurende 1 min 

 27 amplificatiecycli: 
o 94°C gedurende 30 sec 
o 65°C gedurende 30 sec 
o 72°C gedurende 1 min 

 post-cyclus: 72°C gedurende 10 min 

 4°C tot stalen uit het toestel werden 
genomen  

stalen: uitgesneden 

bandjes re-amplificatie 

nr.2 en gradiënt PCR 

nr.6 

 bandjes bij de combinatie 
VH3b+ξ1 50 ng/20 µM: 
temp.11 en 12 (± 700 bp) 

 bandjes bij de combinatie 
VH3b+ξ1 250 ng/10 µM: 
temp.7-12 (± 700 bp) 

 bandjes bij de combinatie 
VH3b+ξ1 250 ng/20 µM: 
temp.7 en 8 (± 700 bp) 

 positieve controle ontbreekt 
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4 50 4 zelfde protocol als 3 
 stalen: gradiënt PCR 

nr.7 

 deel 1 

geen resultaten / 
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5 50 4 zelfde protocol als 3 
enkel VH3b-staal van 

gradiënt PCR nr.8 
geen resultaten / 

6 50 4 zelfde protocol als 3 
 stalen: gradiënt PCR 

nr.9 

 deel 2 

 bandje bij de combinatie VH6-
11+Cξ1+ VH6-11+Cξ1 (± 700 
bp) 

 positieve controle ontbreekt 
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7 

50 

(2 µL per 

primer) 

2 zelfde protocol als 3 
 stalen: gradiënt PCR 

nr.10  

 deel 1 

 bandje bij de combinatie VH1b-
10+Cξ1+ VH1b-10+Cξ1 (± 700 
bp) 

 bandje bij de combinatie VH1b-
11+Cξ1+ VH1b-11+Cξ1 (± 700 
bp) 

pag.85 

8 

50 

(2 µL per 

primer) 

2 zelfde protocol als 3 
 stalen: gradiënt PCR 

nr.11 

 deel 2 

geen resultaten / 

9 50 2 zelfde protocol als 3 
stalen: gradiënt PCR 

nr.6 + nr.12 

bandjes bij de combinatie 

VH3b+ξ1 250 ng/20 µM: 

temp.2,5,6 (±700 bp) 
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4.3.2 Kappa- en lambda-keten 

Voor kappa en lambda werd deze PCR niet uitgevoerd, aangezien er reeds fragmenten geamplificeerd werden na de eerste PCR-ronde.  
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4.4 Hemi-nested PCR-ronde 

Het doel van deze PCR-ronde is onder andere het verkleinen van het bekomen fragment uit de eerste PCR-ronde. Namelijk het niet gewenste 

constante gedeelte (± 300 bp) wordt met behulp van de juiste primers niet meer geamplificeerd. Om deze reden zal dan ook de lengte van het 

gezochte fragment verkleinen tot ± 400 bp, aangezien enkel het variabele gedeelte overblijft (zie ook Figuur 21). 

4.4.1 Epsilon-keten 

Tabel 15: Optimalisatie protocol hemi-nested PCR voor de epsilon-keten 

Nr. 

Concentratie 

toegevoegde 

primer (µM) 

Hoeveelheid 

PCR-product 

(µL) 

PCR-programma Andere Resultaat 
In 

bijlage 

1 20 4 

 lid T = 105°C / voorverwarming aan 

 pre-cyclus: 95°C gedurende 4 min 

 30 amplificatiecycli: 
o 94°C gedurende 30 sec 
o 55°C gedurende 30 sec 
o 72°C gedurende 40 sec 

 post-cyclus: 72°C gedurende 10 min 

 4°C tot stalen uit het toestel werden 
genomen  

 gebruikte stalen: 
re-amplificatie nr. 
3 (zie pagina 56) 

 werden allen 
samengevoegd en 
verdeeld over 4 
stalen  

alle stalen gaven bandjes, deze 

werden dan ook uitgesneden: 4 x 

VH3b+JH+VH3b+CH 
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2 20 2 en 25 zelfde protocol als 1 

combinatie van niet-

gepurificeerde en 

gepurificeerde PCR-

producten 

 gepurificeerde stalen: 
o VH3b 250 ng/20 µM/2 
o VH3b 250 ng/20 µM/5 

 stalen nested PCR: 
o VH3b 250 ng/20 µM/5 

 stalen gradiënt PCR: 
o VH1b 11 
o VH3b 250 ng/20 µM/2 
o VH3b 250 ng/20 µM/5 

 Een legende van de staalnamen 
en een verdere bespreking is 
terug te vinden op pagina 60 

pag.86  
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4.4.2 Kappa- en lambda-keten 

Tabel 16: Optimalisatie protocol hemi-nested PCR voor de kappa- en lambda-keten 

Nr. 

Concentratie 

toegevoegde 

primer (µM) 

Hoeveelheid 

PCR-product 

(µL) 

PCR-programma Andere Resultaat 
In 

bijlage 

1 20 25 

 lid T = 105°C / voorverwarming aan 

 pre-cyclus: 95°C gedurende 4 min 

 30 amplificatiecycli: 
o 94°C gedurende 30 sec 
o 55°C gedurende 30 sec 
o 72°C gedurende 40 sec 

 post-cyclus: 72°C gedurende 10 min 

 4°C tot stalen uit het toestel werden 
genomen 

gebruikte stalen: 

eerste PCR nr.2 

(zie pagina 55) 

 Lambda: 1a-2-3b-5-6-7/8 

 Kappa: 1c 

 De overige κ-resultaten dienen in 
vraag te worden gesteld aangezien 
de PCR-producten van de eerste 
PCR niet voldeden aan de juiste 
hoogte namelijk ± 1300 bp. 
Vandaar worden deze ook niet 
weergegeven, wegens niet 
betrouwbaar. 
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2 20 25 zelfde protocol als 1 

gebruikte stalen: 

eerste PCR nr.3 

(zie pagina 55) 

 Kappa: 1a-1b-1c-1d-2b/6b-4 (± 400 
bp) 

 Lambda: 1a-1b-2-3a-4a/9-5-10 (± 
400 bp) 

 Positieve controle ontbreekt 
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4.5 Chain termination sequencing (Sanger-Coulson methode) 

Om zekerheid te hebben over de bekomen resultaten van de tweede PCR (en dan 

voornamelijk van de epsilonfragmenten, zie Epsilon Nr.2 pagina 58) werden de bekomen 

fragmenten gesequeneerd. Dit proces werd uitbesteed aan een andere eenheid binnen het 

ILVO. De resultaten van deze DNA-bepaling werden vervolgens onderworpen aan een 

alignering (het vergelijken van de sequenties met online databanken (BLAST)). Aan de hand 

van de E-waarde (een schatting van het aantal hits dat zou kunnen gevonden worden als de 

database volledig willekeurig zou zijn ofwel een beschrijving van de willekeurige ruis) werden 

de stalen geanalyseerd. Hoe kleiner de E-waarde, hoe significanter het resultaat. De 

positieve resultaten worden opgesomd in Tabel 17. 

Tabel 17: Resultaten chain termination sequencing, sequenties zijn terug te vinden in bijlage pagina 91. 

Staalnaam E-waarde 
Percentage 

overeenkomst (%) 
BLAST resultaat 

VH3b 250/20/2 P forward 4 x 10
-118

 97 IgGHV3-21 

VH3b 250/20/5 P forward 1 x 10
-109

 92 IgGHV5-51 

VH3b 250/20/5 P reverse 5 x 10
-132

 95 IgGHV5-51 

VH3b 250/20/5 N forward 2 x 10
-87

 92 IgGHV5-51 

VH3b 250/20/5 N reverse 2 x 10
-101

 86 IgGHV5-51 

VH1b 11 G forward 7 x 10
-106

 93 IgGHV1-18 

VH3b 250/20/2 G forward 6 x 10
-122

 96 IgGHV3-21 

VH3b 250/20/5 G forward 1 x 10
-110

 92 IgGHV5-51 

Legende staalnamen:  

VH3b = familie 3b van het variabele domein van de zware keten 

250 = concentratie cDNA (ng/µL) 

20 = concentratie primers (µM) 

2,5,11 = nummer van gradiënt (staat gelijk met een bepaalde temperatuur zie Figuur 22) 

P = gepurificeerd product, N = re-amplificatie product, G = gradiënt product 

Legende BLAST resultaat: 

IgG = immunoglobuline G (maar geldt voor alle immunoglobulinen) 

HV + cijfer = variabele gedeelte van de zware keten met het daarbij horende segment 

 
Uit deze resultaten blijkt dat enkele beoogde families werden teruggevonden binnen de 

reeds geamplificeerde fragmenten, al komen de families niet altijd overeen. Dit kan te wijten 

zijn aan slechts een kleine hoeveelheid basen die verschillen. Daarnaast dient ook te worden 

vermeld dat enkel het staal VH3b 250/20/5 P en staal het VH3b 250/20/5 N, elkaar 

complementair aanvullen, omdat zowel de forward als de reverse sequentie werd 

teruggevonden. Enkele reverse stalen van de VH familie werden niet teruggevonden 

(namelijk voor de stalen: VH3b 250/20/2 P, VH1b 11 G, VH3b 250/20/2 G en VH3b 250/20/5 

G). 

Ook de stalen van kappa en lambda werden gesequenced, maar deze resultaten zijn niet 

gelukt wegens teveel redundantie van de basen (deze data worden niet weergegeven).  
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5 Discussie en besluit 

Het doel van dit onderzoek hield in eerste instantie de productie van de scFv-fragmenten in. 

Deze dienden bekomen te worden door het uitvoeren van diverse opeenvolgende PCR-

ronden met gebruik van verschillende primers. Op die manier werden zware en lichte 

ketenfragmenten geamplificeerd die een linkersequentie en restrictrie-sites bevatten, nodig 

voor een latere juiste synthese van de scFv-fragmenten. Deze fragmenten worden normaliter 

bekomen door het gebruik van geïmmuniseerd bloed van hazelnootallergische patiënten. 

Maar aangezien het binnen het bestek van dit onderzoek over de optimalisatie van het 

protocol ging, werd vertrokken van niet-geïmmuniseerd bloed. 

Zoals reeds eerder vermeld, werd initieel gestart met de protocollen voor de PCR-

programma’s opgesteld door het VIB en de VUB. Voor de kappa- en lambda-keten leken 

deze protocollen het juiste resultaat te geven na de hemi-nested PCR. Daarom werd hier 

geen verder uitgebreid onderzoek op gedaan. Dit is deels te verklaren door het feit dat 

kappa- en lambda-fragmenten rijkelijk aanwezig zijn in het cDNA, aangezien deze 

voorkomen bij alle soorten immunoglobulinen (IMGT, 2014; Kabat et al., 1991). 

De epsilonfragmenten leken minder goed te amplificeren. Dit strookt deels met de 

verwachtingen, vermits deze IgE-antilichamen minder abundant aanwezig zijn in het serum, 

slechts in een zeer lage concentratie van 10 – 400 ng/ml (Gadermaier et al., 2014; 

Steinberger et al., 1996). Vandaar dat verschillende stappen werden ondernomen om een 

betere amplificatie te realiseren. In de resultatentabellen werd reeds aangegeven op welke 

studie of informatie gesteund werd om een verandering of aanpassing van het protocol door 

te voeren.  

Soms werden ook aanpassingen gemaakt door het corrigeren van een parameter die zou 

moeten instaan voor een beter resultaat. Dit met wisselend succes, aangezien meerdere 

redenen verantwoordelijk zijn voor het falen van een PCR-reactie. Deze worden hierna 

summier opgesomd.  

Een verhoging van het aantal cycli kan de reactie vergroten, maar deze wijziging kan ook 

leiden tot het genereren van vals positieven en smeren met een hoog molecuulgewicht die 

rijk zijn aan enkelstrengig DNA. De smeren kunnen ook ontstaan bij gebruik van te grote 

initiële hoeveelheden DNA-staal. Dit komt vaker voor bij het re-amplificeren van PCR-

producten (Lorenz, 2012; Roux, 2009). Daarnaast zorgen ook PCR-inhibitoren en 

contaminatie voor ongewenste resultaten. Pre- en post-PCR dienen dan ook steeds 

gescheiden te worden om contaminatie reeds gedeeltelijk te vermijden (Roux, 1995). 

De annealingstemperatuur wordt aanzien als de belangrijkste parameter binnen het PCR-

proces. De optimale temperatuur bepalen is niet eenvoudig. Er wordt vertrokken van de 

smelttemperatuur van de primer-template paren. Een eerste benadering van deze optimale 

temperatuur wordt bekomen door verschillende reacties uit te voeren waarbij de temperatuur 
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steeds toeneemt (2 tot 5°C), maar wel steeds 5°C onder de smelttemperatuur blijft. 

Daarnaast wordt aangeraden deze optimale annealingstemperatuur te bepalen via een 

temperatuurgradiënt, wat tijdens dit project werd uitgevoerd (Lorenz, 2012; Roux, 2009). 

Een te lage annealingstemperatuur zorgt voor de amplificatie van niet-specifieke DNA-

fragmenten, waardoor meerdere banden op de agarosegels zullen verschijnen. Wanneer de 

temperatuur te hoog is, zal de opbrengst van het gewenste product en ook de zuiverheid 

sterk verminderd worden wegens een slechte hybridisatie van de primers (Rychlik et al., 

1990). 

Daarenboven wordt een hot start PCR ten stelligste aanbevolen aangezien dit de kans op 

primer-dimeren en niet-specifieke primerbindingen reduceert (Lorenz, 2012; Roux, 2009). Dit 

werd reeds opgenomen in de proefopzet. 

Het grootste nadeel in dit onderzoek was het op elkaar volgen van de verscheidene PCR-

processen. Wanneer de eerste PCR niet optimaal verliep en een re-amplificatie PCR ook 

geen soelaas bracht, kon niet worden verder gegaan met een tweede PCR. Ze zijn allen 

afhankelijk van elkaar en dienen daarom dus allemaal zo optimaal mogelijk te verlopen. 

Met een geslaagde PCR-ronde wordt het bekomen van één of meerdere resultaten bedoeld. 

Wanneer het slaagpercentage van de verschillende PCR-ronden wordt bekeken (zie Tabel 

18), blijkt hieruit voornamelijk dat deze het meeste geoptimaliseerd zijn voor de kappa- en 

lambda-keten, zoals reeds eerder aangehaald. 

Tabel 18: Slaagpercentage PCR-ronden voor de verschillende fragmenten (x = niet uitgevoerd) 

 Conventionele PCR Re-amplificatie PCR Hemi-nested PCR 

Epsilon 0/12 6/9 2/2 

Kappa en Lambda 3/3 x 2/2 

 
Door het variëren van een aantal parameters, zijn we er in geslaagd enkele positieve 

resultaten te bekomen voor de epsilonfragmenten en zoals reeds vermeld, ook voor kappa- 

en lambda-fragmenten. De families die werden teruggevonden gedurende het gehele 

onderzoek, staan samenvattend opgesomd in Tabel 19. 

Tabel 19: Samenvatting van de bekomen families (/ = geen subgroep aanwezig) 

Keten Familie Subgroep (zie primers) 

Epsilon 

VH1 b 

VH3 b,c 

VH6 / 

Kappa 

Vκ1 a,b,c,d 

Vκ2 a,b 

Vκ3 a 

Vκ4 / 

Vκ6 b 
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Lambda 

Vλ1 a,b 

Vλ2 / 

Vλ3 a,b 

Vλ4 a,b 

Vλ5 / 

Vλ6 / 

Vλ7 / 

Vλ8 / 

Vλ9 / 

Vλ10 / 

 
Toch dient gezegd, dat de verworven resultaten in dit onderzoek tamelijk voor de hand 

liggend zijn. Deze families werden reeds beschreven in de literatuur als frequent 

voorkomend. Voor epsilon zijn dit de families VH1, VH3 en VH4, voor kappa de families Vκ1 

en Vκ3 en voor lambda de families Vλ1 en Vλ6 (Brezinschek et al., 1995; Pansri et al., 

2009). De andere families werden minder frequent teruggevonden, maar bijvoorbeeld wel in 

de studie van Pansri et al. 

Meer in detail bekeken, omvatten de resultaten binnen de families nog verschillende 

segmenten. Deze werden bepaald door de primersequentie in te geven in V Base, die 

aangaf welke segmenten deze sequenties omvatten. Een overzicht wordt weergegeven in 

Tabel 20. 

Tabel 20: Bekomen resultaten met hun families en segmenten binnen framework 1 zoals beschreven op V 
Base 

Keten Primer Familie en segmenten (V Base) 

Epsilon 

HuVH1bBACK VH1: 1-02; 1-08; 1-58; 1-e; 1-69; 1-46 

HuVH3bBACK VH3: 3-13; 3-21  

HuVH3cBACK VH3: 3-53; 3-74 

HuVH6BACK VH6: 6-1 

Kappa 

HuVκ1aBACK Vκ1: O12; O0; O18. A20; A30; L1; L15; L5; L19; L8; L12; O8 

HuVκ1bBACK Vκ1: L14 

HuVκ1cBACK Vκ1: L4; L18; L23; L9; L11 

HuVκ1dBACK Vκ1: L24 

HuVκ2aBACK Vκ2: O11; O1; A18; A2; A19; A3; A23 

HuVκ2b/6bBACK Vκ2: A17; A1 Vκ6: A14 

HuVκ3aBACK Vκ3: A27; A11; L2; L16
 

HuVκ4BACK Vκ4: B3 

HuVκ6BACK Vκ6: A26; A10 
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Lambda 

HuVλ1aBACK Vλ1: 1a; 1c; 1g 

HuVλ1bBACK Vλ1: 1b 

HuVλ2BACK Vλ2: 2c; 2e; 2a2; 2d, 2b2 

HuVλ3aBACK Vλ3: 3r; 3j; 3p; 3a; 3h 

HuVλ3bBACK Vλ3: 3l 

HuVλ4a/9BACK Vλ4: 4c Vλ5: 5e Vλ9: 9a 

HuVλ4bBACK Vλ4: 4a; 4a 

HuVλ5BACK Vλ5: 5e; 5c; 5b 

HuVλ6BACK Vλ6: 6a 

HuVλ7/8BACK Vλ7: 7a; 7b Vλ8: 8a 

HuVλ10BACK Vλ10: 10a 

 
Aan de hand van deze resultaten is het duidelijk, dat verder onderzoek nodig is. 

Verschillende herhalingen van de PCR- reacties zullen nog dienen uitgevoerd te worden om 

zo een maximale hoeveelheid aan families en de daarbij horende segmenten te kunnen 

bekomen, zeker voor de epsilonfragmenten, om vervolgens zoveel mogelijk verschillende 

soorten scFv-fragmenten te kunnen produceren.  

Voor kappa en lambda werden bijna alle families teruggevonden. Een herhaling van het 

eerste protocol bij de eerste PCR-ronde, gevolgd door het protocol gebruikt bij de hemi-

nested PCR-ronde, zou moeten volstaan om alle κ- en λ-fragmenten te amplificeren.  

Uit de resultaten blijkt dat de amplificatie voor ξ-fragmenten veel minder vlot ging. Bij het 

gebruik van een gradiënt PCR (tussen 58 en 66,5°C) bij de eerste PCR-ronde, gevolgd door 

een re-amplificatie PCR (protocol 3) en tenslotte een hemi-nested PCR (protocol 1), werden 

de beste resultaten bekomen. Dit werd ook bevestigd door de sequenering. Er wordt dan ook 

aanbevolen deze volgorde aan te houden om de andere families te amplificeren. Indien dit 

niet voldoende blijkt te zijn, zal aan de hand van de reeds bestaande literatuur, moeten 

gezocht worden naar nog optimalere amplificatietemperaturen en –tijden die het PCR-

programma omvatten. 

Tot slot leidde, zoals reeds vermeld, de sequenering van een klein deel van de 

epsilonfragmenten tot goede resultaten. Om dezelfde resultaten te verkrijgen voor de kappa- 

en lambda-fragmenten, dienen deze eerst gekloneerd te worden aangezien de diversiteit in 

de bekomen fragmenten te groot is. Dit zal gebeuren met behulp van een vector en een 

transformatie in E. coli. Elke uitgeplate kolonie zal dan slechts één sequentie tellen die kan 

gesequeneerd worden, waarbij er geen redundantie meer zal optreden als gevolg van de 

specificiteit. 

De epsilon-, kappa- en lambda-fragmenten vormen de basis voor de scFv-bibliotheek, die 

uiteraard zo breed mogelijk wordt gecreëerd. Aangezien er dan ook meer kans bestaat op 

het vinden van specifieke bindingen tussen het allergeen en het antigeen. Algemeen geldt 

dus, hoe beter de basis, hoe meer kans op slagen van dit onderzoek. 
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Bijlagen 

 

i. Primersequenties eerste PCR-ronde 

De codes voor de gedegenereerde primers: K = G, T / M = A, C / R = A, G / S = C, G/ W = A, 

T/ Y = C, T. 

Sequentie Primernaam 

5'-CAR RTG CAG CTG GTG CAG TCT GG-3' HuVH1aBACK 

5'-CAG GTY CAG CTK GTG CAG TCT GG-3' HuVH1bBACK 

5'-SAG GTC CAG CTG GTA CAG TCT GG-3' HuVH1cBACK 

5'-CAG GTS CAG CTG GTG CAA TCT GG-3' HuVH1d/7BACK 

5'-CAG RTC ACC TTG ARG GAG TCT GG-3' HuVH2BACK 

5'-SAG GTR CAG CTG GTG GAG TCT GG-3' HuVH3aBACK 

5'-GAG GTG CAW CTG GTG GAG TCT GG-3' HuVH3bBACK 

5'-GAG GTG CAG CTG GTG GAG WCY GG-3' HuVH3cBACK 

5'-CAG STG CAG CTG CAG GAG TCS GG-3' HuVH4aBACK 

5'-CAG GTG CAG CTA CAR CAG TGG GG-3' HuVH4bBACK 

5'-GAR GTG CAG CTG GTG CAG TCT GG-3' HuVH5BACK 

5'-CAG GTA CAG CTG CAG CAG TCA GG-3' HuVH6BACK 

5'-GAC ATC CAG WTG ACC CAG TCT CC-3' HuVκ1aBACK 

5'-AAC ATC CAG ATG ACC CAG TCT CC-3' HuVκ1bBACK 

5'-GCC ATC CRG WTG ACC CAG TCT CC-3' HuVκ1cBACK 

5'-GTC ATC TGG ATG ACC CAG TCT CC-3' HuVκ1dBACK 

5'-GAT ATT GTG ATG ACY CAG WCT CC-3' HuVκ2aBACK 

5'-GAT GTT GTG ATG ACW CAG TCT CC-3' HuVκ2b/6bBACK 

5'-GAA ATW GTG WTG ACG CAG TCT CC-3' HuVκ3aBACK 

5'-GAA ATT GTR WTG ACA CAG TCT CC-3' HuVκ3bBACK 

5'-GAC ATC GTG ATG ACC CAG TCT CC-3' HuVκ4BACK 

5'-GAA ACG ACA CTC ACG CAG TCT CC-3' HuVκ5BACK 

5'-GAA ATT GTG CTG ACT CAG TCT CC-3' HuVκ6aBACK 

5'-CAG TCT GTG CTG ACT CAG CCA CC-3' HuVλ1aBACK 

5'-CAG TCT GTG YTG ACG CAG CCG CC-3' HuVλ1bBACK 

5'-CAG TCT GCC CTG ACT CAG CCT-3' HuVλ2BACK 

5'-TCC TAT GWG CTG ACW CAG CCA-3' HuVλ3aBACK 

5'-TCT TCT GAG CTG ACT CAG GAC CC-3' HuVλ3bBACK 

5'-CWG CCT GTG CTG ACT CAG CCM CC-3' HuVλ4a-9BACK 

5'-CAG CYT GTG CTG ACT CAA TCR-3' HuVλ4bBACK 

5'-CAG SCT GTG CTG ACT CAG CCR-3' HuVλ5BACK 

5'-AAT TTT ATG CTG ACT CAG CCC-3' HuVλ6BACK 

5'-CAG RCT GTG GTG ACY CAG GAG CC-3' HuVλ7/8BACK 

5'-CAG GCA GGG CTG ACT CAG CCA CC-3' HuVλ10BACK 

5’-GCT GAA GGT TTT GTT GTC GAC CCA GTC-3’ HuCɛ1 

5’-CAC GGT GGG CGG GGT GAA GTC CC-3’ HuCɛ2 

5'-ACA CTC TCC CCT GTT GAA GCT CTT-3' HuƘ 

5'-TGA ACA TTC TGT AGG GGC CAC TG-3' HuCλ2FOR 

5'-AGA GCA TTC TGC AGG GGC CAC TG-3' HuCλ7FOR 

5'-CTA CAC CCC CAC TCA AGG GA-3' βActin FOR 

5'-TGT GAC TTT GTG GTG TGG CT-3' βActin REV 
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ii. Primersequenties hemi-nested PCR-ronde 

De codes voor de gedegenereerde primers: K = G, T / M = A, C / R = A, G / S = C, G/ W = A, 

T/ Y = C, T. 

Sequentie Primernaam 

5'-CC TTT CTA TGC CTG CAG ATG GCC CAR RTG CAG CTG GTG CAG TCT GG-3’ VH1aBACK-PstI 

5'-CC TTT CTA TGCCTG CAG ATG GCC CAG GTY CAG CTK GTG CAG TCT GG-3’ VH1bBACK-PstI 

5'-CC TTT CTA TGCCTG CAG ATG GCC SAG GTC CAG CTG GTA CAG TCT GG-3’ VH1cBACK-PstI 

5'-CC TTT CTA TGCCTG CAG ATG GCC CAG GTS CAG CTG GTG CAA TCT GG-3’ VH1d/7BACK-PstI 

5'-CC TTT CTA TGCCTG CAG ATG GCC CAG RTC ACC TTG ARG GAG TCT GG-3’ VH2BACK-PstI 

5'-CC TTT CTA TGCCTG CAG ATG GCC SAG GTR CAG CTG GTG GAG TCT GG-3’ VH3aBACK-PstI 

5'-CC TTT CTA TGCCTG CAG ATG GCC GAG GTG CAW CTG GTG GAG TCT GG-3’ VH3bBACK-PstI 

5'-CC TTT CTA TGCCTG CAG ATG GCC GAG GTG CAG CTG GTG GAG WCY GG-3’ VH3cBACK-PstI 

5'-CC TTT CTA TGCCTG CAG ATG GCC CAG STG CAG CTG CAG GAG TCS GG-3’ VH4aBACK-PstI 

5'-CC TTT CTA TGCCTG CAG ATG GCC CAG GTG CAG CTA CAR CAG TGG GG-3’ VH4bBACK-PstI 

5'-CC TTT CTA TGCCTG CAG ATG GCC GAR GTG CAG CTG GTG CAG TCT GG-3’ VH5BACK-PstI 

5'-CCTTT CTA TGCCTG CAG ATG GCC CAG GTA CAG CTG CAG CAG TCA GG-3’ VH6BACK-PstI 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC GAC ATC CAG WTG 
ACC CAG TCT CC-3’ 

Vκ1aBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC AAC ATC CAG ATG ACC 
CAG TCT CC-3’ 

Vκ1bBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC GCC ATC CRG WTG 
ACC CAG TCT CC-3’ 

Vκ1cBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC GTC ATC TGG ATG ACC 
CAG TCT CC-3’ 

Vκ1dBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC GAT ATT GTG ATG ACY 
CAG WCT CC-3’ 

Vκ2aBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC GAT GTT GTG ATG 
ACW CAG TCT CC-3’ 

Vκ2b/6bBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC GAA ATW GTG WTG 
ACG CAG TCT CC-3’ 

Vκ3aBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC GAA ATT GTR WTG 
ACA CAG TCT CC-3’ 

Vκ3bBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC GAC ATC GTG ATG 
ACC CAG TCT CC-3’ 

Vκ4BACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC GAA ACG ACA CTC 
ACG CAG TCT CC-3’ 

Vκ5BACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC GAA ATT GTG CTG ACT 
CAG TCT CC-3’ 

Vκ6BACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC CAG TCT GTG CTG ACT 
CAG CCA CC-3’ 

Vλ1aBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC CAG TCT GTG YTG 
ACG CAG CCG CC-3’ 

Vλ1bBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC CAG TCT GCC CTG ACT 
CAG CCT-3’ 

Vλ2BACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC TCC TAT GWG CTG 
ACW CAG CCA-3’ 

Vλ3aBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC TCT TCT GAG CTG ACT 
CAG GAC CC-3’ 

Vλ3bBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC CWG CCT GTG CTG 
ACT CAG CCM CC-3’ 

Vλ4a/9BACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC CAG CYT GTG CTG ACT 
CAA TCR-3’ 

Vλ4bBACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC CAG SCT GTG CTG ACT 
CAG CCR-3’ 

Vλ5BACK-LINK 

5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC AAT TTT ATG CTG ACT 
CAG CCC-3’ 

Vλ6BACK-LINK 
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5’-AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC CAG RCT GTG GTG 
ACY CAG GAG CC-3’ 

Vλ7/8BACK-LINK 

5’- AGC GGC GGC GGC GGC TCT GGT GGT GGT GGA TCC CAG GCA GGG CTG 
ACT CAG CCA CC-3’ 

Vλ10BACK-LINK 

5’-CCA CCA CCA CCA TCG CCG CCG CCG CCG AGA CCA TGA GGA GAC RGT GAC 
CAG GGT GCC-3’ 

JH1-2-LINK 

5’-CCA CCA CCA CCA TCG CCG CCG CCG CCG AGA CCA TGA AGA GAC GGT GAC 
CAT TGT CCC-3’ 

JH3-LINK 

5’-CCA CCA CCA CCA TCG CCG CCG CCG CCG AGA CCA TGA GGA GAC GGT GAC 
CAG GGT YCC-3’ 

JH4-5-LINK 

5’-CCA CCA CCA CCA TCG CCG CCG CCG CCG AGA CCA TGA GGA GAC GGT GAC 
CGT GGT CCC-3’ 

JH6-LINK 

5'-C TCG ACT TGC GGC CGC ACG TTT GAT TTC CAC CTT GGT CCC-3’ JK1FOR-NotI 

5'-C TCG ACT TGC GGC CGC ACG TTT GAT CTC CAG CTT GGT CCC-3’ JK2FOR-NotI 

5'-C TCG ACT TGC GGC CGC ACG TTT GAT ATC CAC TTT GGT CCC-3’ JK3FOR-NotI 

5'-C TCG ACT TGC GGC CGC ACG TTT GAT CTC CAC CTT GGT CCC-3’ JK4FOR-NotI 

5'-C TCG ACT TGC GGC CGC ACG TTT AAT CTC CAG TCG TGT CCC-3’ JK5FOR-NotI 

5'-C GAA TAC CGG GCC CTC CGG ACG TTT GAT CTC CAG CTT GGT CCC-3' JL1FOR-NotI 

5'-C GAA TAC CGG GCC CTC CGG ACG TTT GAT ATC CAC TTT GGT CCC-3' JL2-3FOR-NotI 

5'-C GAA TAC CGG GCC CTC CGG ACG TTT GAT CTC CAC CTT GGT CCC-3' JL4-5FOR-NotI 

5'-C GAA TAC CGG GCC CTC CGG ACG TTT AAT CTC CAG TCG TGT CCC-3' JL7FOR-NotI 

5'-CTA CAC CCC CAC TCA AGG GA-3' βActin FOR 

5'-TGT GAC TTT GTG GTG TGG CT-3' βActin REV 

 
Sequenties van primers pull through PCR (niet gebruikt in dit onderzoek) 

Sequentie Primernaam 

5'-CC TTT CTA TGC CTG CAG ATG GCC-3' PTfw 

5'-C TCG ACT TGC GGC CGC ACS-3' PTfrv 

 

iii. Resultaten eerste PCR-ronde 

Legende 

 normaal = primercombinatie 

 cursief = staal 

 cijfer op figuur = staat steeds boven het benoemde bandje 

 V = variabele gedeelte 

 C = constante gedeelte 

 J = joining genen 

 H = zware keten (epsilon fragment) 

 κ = kappa-fragment, type lichte keten 

 λ = lambda-fragment, type lichte keten 

 cijfer en/of letter: familie binnen keten 
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A. Kappa en Lambda Nr. 1 (zie pagina 54) 

 

100 bp ladder 

1. Vκ 1a + Cκ (± 700 bp) 
2. Vκ 1b + Cκ (± 700 bp) 
3. Vκ 1c + Cκ (± 700 bp) 
4. Vκ 1d + Cκ (± 700 bp) 
5. Vκ 2a + Cκ (± 700 bp) 
6. Vκ 2b/6b + Cκ (± 700 bp) 

 

 

100 en 50 bp ladder 

7. Positieve controle (± 800 bp) 
8. Vλ 1b + Cλ2 (± 700 bp) 
9. Vλ 2 + Cλ2 (± 700 bp) 
10. Vλ 3a + Cλ2 (± 700 bp) 
11. Vλ 3b + Cλ2 (± 700 bp) 
12. Vλ 4a/9 + Cλ2 (± 700 bp) 

 

50 en 100 bp ladder 

13. Vλ 5 + Cλ2 (± 700 bp) 
14. Vλ 6 + Cλ2 (± 700 bp) 
15. Vλ 7-8 + Cλ2 (± 700 bp) 
16. Vλ 10 + Cλ2 (± 700 bp) 
17. Vλ 1a + Cλ7 (± 700 bp) 
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100 en 50 bp ladder 

18. Vλ 2 + Cλ7 (± 700 bp) 
19. Vλ 3a + Cλ7 (± 700 bp) 
20. Vλ 3b + Cλ7 (± 700 bp) 
21. Vλ 4a/9 + Cλ7 (± 700 bp) 

 

50 bp ladder 

22. Vλ 10 + Cλ7 (± 700 bp) 
23. Vκ 3a + Cκ (± 700 bp) 
24. Vκ 4 + Cκ (± 700 bp) 

 

B. Kappa en Lambda Nr.2 (zie pagina 55) 

 

λ-ladder 

1. Positieve controle (± 800 bp) 
2. Vλ1a + Cλ (± 700 bp) 
3. Vλ1b + Cλ (± 700 bp) 
4. Vλ2 + Cλ (± 700 bp) 
5. Vλ3a + Cλ (± 700 bp) 

 

λ-ladder 

6. Vλ3b + Cλ (± 700 bp) 
7. Vλ4a/9 + Cλ (± 700 bp) 
8. Vλ4b + Cλ (± 700 bp) 
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λ-ladder 

9. Vλ5 + Cλ (± 700 bp) 
10. Vλ6 + Cλ (± 700 bp) 
11. Vλ7/8 + Cλ (± 700 bp) 

 

λ-ladder 

12. Vλ10 + Cλ (± 700 bp) 
13. Vκ1a + Cκ (± 700 bp) 
14. Vκ1b + Cκ (± 700 bp) 
15. Vκ1c + Cκ (± 700 bp) 
16. Vκ1d + Cκ (± 700 bp) 
17. Vκ2a + Cκ (± 700 bp) 
18. Vκ2b/6b + Cκ (± 700 bp) 

 
* Op deze hoogte werd foutief uitgesneden 
(± 1300 bp) 

 

λ-ladder 

19. Vκ3a + Cκ (± 700 bp) 
20. Vκ3b + Cκ (± 700 bp) 
21. Vκ4 + Cκ (± 700 bp) 
22. Vκ5 + Cκ (± 700 bp) 
23. Vκ6a + Cκ (± 700 bp) 

 
* Op deze hoogte werd foutief uitgesneden 
(± 1300 bp) 

 

C. Kappa en Lambda Nr.3 (zie pagina 54) 

 

mix-ladder 

1. Positieve controle (± 800 bp) 
2. Vλ1a+Cλ (± 700 bp) 
3. Vλ1b+Cλ (± 700 bp) 
4. Vλ2+Cλ (± 700 bp) 
5. Vλ3a+Cλ (± 700 bp) 
6. Vλ4a-9+Cλ (± 700 bp) 
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mix-ladder 

7. Vλ5+Cλ (± 700 bp) 

 

mix-ladder 

8. Vλ10+Cλ (± 700 bp) 
9. Vκ1a+Cκ (± 700 bp) 
10. Vκ1b+Cκ (± 700 bp) 
11. Vκ1c+Cκ (± 700 bp) 
12. Vκ1d+Cκ (± 700 bp) 
13. Vκ2b+Cκ (± 700 bp) 

 

mix-ladder 

14. Vκ4+Cκ (± 700 bp) 

 

iv. Resultaten re-amplificatie PCR-ronde 

Legende 

 normaal = primercombinatie 

 cursief = staal 

 cijfer op figuur = staat steeds boven het benoemde bandje 

 V = variabele gedeelte 

 C = constante gedeelte 

 J = joining genen 

 H = zware keten (epsilon fragment) 
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 κ = kappa-fragment, type lichte keten 

 λ = lambda-fragment, type lichte keten 

 cijfer en/of letter: familie binnen keten 

 cijfer + ng = concentratie cDNA 

 cijfer + µM = concentratie primers 

 /cijfer = temperatuur van gradiënt (verloop zie pagina 54) 

 G = staal van gradiënt 

 N = staal van re-amplificatie PCR 

 P = gepurificeerd staal 
 

A. Epsilon Nr.1 (zie pagina 56) 

 

50 bp ladder 

1. Positieve controle (± 800 bp) 
2. VH3b+ξ1+ VH3b+ξ2 (± 700 bp) 

 

50 bp ladder 

3. VH3c+ξ1+ VH3c+ξ2 (± 700 bp) 

 

B. Epsilon Nr.2 (zie pagina 56) 

 

50 bp ladder 

1. VH3b+ξ1+ VH3b+ξ2 (± 700 bp) 
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C. Epsilon Nr.3 (zie pagina 55) 

 

λ-ladder 

1. VH3b+ξ1 50ng/20µM/11 (± 700 bp) 
2. VH3b+ξ1 50ng/20µM/12 (± 700 bp) 
3. VH3b+ξ1 250ng/10µM/7 (± 700 bp) 
4. VH3b+ξ1 250ng/10µM/8 (± 700 bp) 
5. VH3b+ξ1 250ng/10µM/9 (± 700 bp) 

 

λ-ladder 

6. VH3b+ξ1 250ng/10µM/10 (± 700 bp) 
7. VH3b+ξ1 250ng/10µM/11 (± 700 bp) 
8. VH3b+ξ1 250ng/10µM/12 (± 700 bp) 
9. VH3b+ξ1 250ng/20µM/7 (± 700 bp) 
10. VH3b+ξ1 250ng/20µM/8 (± 700 bp) 

 

D. Epsilon Nr.6 (zie pagina 56) 

 

mix-ladder 

1. VH6-11+Cξ1+ VH6-11+Cξ1 (± 700 
bp) 

2. VH6-11+Cξ1+ VH6-11+Cξ1 (± 600 
bp) (niet gewenst) 
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E. Epsilon Nr.7 (zie pagina 56) 

 

mix-ladder 

1. VH1b-10+Cξ1+ VH1b-10+Cξ1 (± 
700 bp) 

2. VH1b-11+Cξ1+ VH1b-11+Cξ1 (± 
700 bp) 

 

F. Epsilon Nr.9 (zie pagina 56) 

 

mix-ladder 

1. VH3b 250 ng/20 µM/2 (± 700 bp) 
2. VH3b 250 ng/20 µM/5 (± 700 bp) 
3. VH3b 250 ng/20 µM/6 (± 700 bp) 

 

v. Resultaten hemi-nested PCR-ronde 

Legende 

 normaal = primercombinatie 

 cursief = staal 

 cijfer op figuur = staat steeds boven het benoemde bandje 

 V = variabele gedeelte 

 C = constante gedeelte 

 J = joining genen 

 H = zware keten (epsilon fragment) 

 κ = kappa-fragment, type lichte keten 

 λ = lambda-fragment, type lichte keten 

 cijfer en/of letter = familie binnen keten 

 cijfer + ng = concentratie cDNA 

 cijfer + µM = concentratie primers 

 /cijfer = temperatuur van gradiënt (verloop zie pagina 54) 

 G = staal van gradiënt 

 N = staal van re-amplificatie PCR 

 P = gepurificeerd staal 
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A. Epsilon Nr.1 (zie pagina 58) 

 

mix-ladder 

1. Positieve controle (± 800 bp) 
2. VH3b+JH+VH3b+CH (± 400 bp) 
3. VH3b+JH+VH3b+CH (± 400 bp) 
4. VH3b+JH+VH3b+CH (± 400 bp) 
5. VH3b+JH+VH3b+CH (± 400 bp) 

 

B. Epsilon Nr.2 (zie pagina 58) 

 

mix-ladder 

1. VH3b 250 ng/20 µM/2 P (± 400 bp) 
2. VH3b 250 ng/20 µM/5 P (± 400 bp) 

 

mix-ladder 

3. VH3b 250 ng/20 µM/5 N (± 400 bp) 
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mix-ladder 

4. VH1b 11 G (± 400 bp) 
5. VH3b 250 ng/20 µM/2 G (± 400 bp) 
6. VH3b 250 ng/20 µM/5 G (± 400 bp) 

 

C. Kappa en Lambda Nr.1 (zie pagina 59) 

 

mix-ladder 

1. Vλ1a+Jλ+Vλ1a+Cλ (± 400 bp) 
2. Vλ2+Jλ+Vλ2+Cλ (± 400 bp) 
3. Vλ3b+Jλ+Vλ3b+Cλ (± 400 bp) 

 

mix-ladder 

4. Vλ5+Jλ+Vλ5+Cλ (± 400 bp) 
5. Vλ6+Jλ+Vλ6+Cλ (± 400 bp) 
6. Vλ7/8+Jλ+Vλ7/8+Cλ (± 400 bp) 
7. Vκ1c+Jκ+Vκ1c+Cκ (± 400 bp) 

 

De overige κ-resultaten van deze gel worden niet weergeven, wegens niet betrouwbaar. 
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D. Kappa en Lambda Nr.2 (zie pagina 59) 

 

mix-ladder 

1. Vλ1a+Jλ+ Vλ1a+Cλ (± 400 bp) 
2. Vλ1b+Jλ+ Vλ1b+Cλ (± 400 bp) 
3. Vλ2+Jλ+ Vλ2+Cλ (± 400 bp) 
4. Vλ3a+Jλ+ Vλ3a+Cλ (± 400 bp) 
5. Vλ4a/9+Jλ+ Vλ4a/9+Cλ (± 400 bp) 
6. Vλ5+Jλ+ Vλ5+Cλ (± 400 bp) 
7. Vλ10+Jλ+ Vλ10+Cλ (± 400 bp) 

 

mix-ladder 

8. Vκ1a+Jκ+ Vκ1a+Cκ (± 400 bp) 
9. Vκ1b+Jκ+ Vκ1b+Cκ (± 400 bp) 
10. Vκ1c+Jκ+ Vκ1c+Cκ (± 400 bp) 
11. Vκ1d+Jκ+ Vκ1d+Cκ (± 400 bp) 
12. Vκ2b/6b+Jκ+ Vκ2b/6b+Cκ (± 400 

bp) 
13. Vκ4+Jκ+ Vκ4+Cκ (± 400 bp) 
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vi. Resultaten nanodrop 

PCR nummer Staalnaam 

Gemiddelde 

concentratie 

cDNA (ng/µL) 

Gemiddelde 

OD 260/280 

Gemiddelde 

OD 260/230 

Eerste PCR 

Kappa en Lambda 

Nr.2 

VLambda 1a 11,40 1,39 0,08 

VLambda 1b 5,30 1,83 0,04 

VLambda 2 7,11 1,85 0,07 

VLambda 3a 5,62 1,95 0,04 

VLambda 3b 7,78 2,08 0,03 

VLambda 4a/9 3,09 2,00 0,02 

VLambda 4b 3,95 1,89 0,03 

VLambda 5 5,89 1,95 0,04 

VLambda 6 5,01 1,95 0,05 

VLambda 7/8 6,50 2,08 0,05 

VLambda 10 4,20 1,74 0,02 

VKappa 1a 5,06 1,97 0,05 

VKappa 1b 4,26 2,07 0,04 

VKappa 1c 5,86 1,91 0,05 

VKappa 1d 3,65 1,64 0,04 

VKappa 2a 5,62 1,96 0,05 

VKappa 2b 3,67 2,23 0,02 

VKappa 3a 4,09 2,15 0,02 

VKappa 3b 5,24 1,40 0,03 

VKappa 4 2,04 1,98 0,01 

VKappa 6 4,00 2,95 0,02 

Kappa en Lambda 

Nr.3 

Vlambda 1a 1,39 2,61 0,01 

Vlambda 1b 0,68 1,28 0,01 

Vlambda 2 0,65 1,90 0,01 

Vlambda 3a 5,51 0,13 0,02 

Vlambda 4a/9 3,01 2,42 0,02 

Vlambda 5 1,78 2,45 0,01 

Vlambda 10 2,95 2,59 0,02 

Vkappa 1a 13,69 2,08 0,04 

Vkappa 1b 4,30 2,48 0,03 

Vkappa 1c 7,85 1,65 0,06 

Vkappa 1d 3,63 1,81 0,02 

Vkappa 2b/6b 2,52 2,23 0,01 

Vkappa 4 4,02 2,94 0,02 
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Re-amplificatie PCR 

Epsilon Nr.6 VH6-11 10,43 2,06 0,03 

Epsilon Nr.7 VH1b-11 en 12 5,63 2,08 0,07 

Epsilon Nr.9 

VH3b 250/20/2 21,52 1,65 0,15 

VH3b 250/20/5 23,08 2,07 0,08 

VH3b 250/20/6 14,91 1,97 0,20 

Hemi-nested PCR 

Epsilon Nr.1 

VH3b 1 18,94 2,04 0,11 

VH3b 2 14,18 1,91 0,08 

VH3b 3 27,36 1,93 0,13 

VH3b 4 27,58 1,96 0,18 

 

Epsilon Nr.2 

VH3b 250/20/2 P 5,46 / / 

VH3b 250/20/5 P 12,98 / / 

VH3b 250/20/5 N 13,58 / / 

VH1b 11 G 8,91 / / 

VH3b 250/20/2 G 7,74 / / 

VH3b 250/20/5 G 17,49 / / 

Kappa en lambda 

Nr.1 

VLambda 1a 6,28 2,73 0,03 

VLambda 2 7,75 2,18 0,05 

VLambda 3b 14,11 2,04 0,09 

VLambda 5 6,62 2,25 0,04 

VLambda 6 7,58 2,13 0,04 

VLambda 7/8 6,85 1,57 0,03 

VKappa 1c 10,18 2,30 0,03 

VKappa 1d 9,83 2,50 0,04 

VKappa 3a 6,15 2,76 0,03 

VKappa 3b+4+1a 7,05 2,48 0,03 

Kappa en Lambda 

Nr.2  

Vlambda 1a 6,84 1,60 0,04 

Vlambda 1b 8,27 1,71 0,06 

Vlambda 2 4,38 1,91 0,03 

Vlambda 3a 5,99 1,95 0,04 

Vlambda 4a/9 3,38 1,95 0,02 

Vlambda 5 14,95 1,92 0,02 

Vlambda 10 3,79 2,39 0,02 

Vkappa 1a 6,02 1,97 0,03 

Vkappa 1b 7,47 1,82 0,06 

Vkappa 1c 10,12 1,95 0,07 

Vkappa 1d 5,55 2,27 0,02 

Vkappa 2b/6b 7,29 3,16 0,01 

Vkappa 4 4,61 2,47 0,02 
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vii. Resultaten chain termination sequencing 

De codes voor de gedegenereerde primers: K = G, T / M = A, C / R = A, G / S = C, G/ W = A, 

T/ Y = C, T. 

Staalnaam Sequentie 

VH3b 250/20/2 P 

forward 

CCGRGGGAGGSGCRTGGWAMAGCYTKGGGGGTCCCTGAGACTCTCCTGTGCA

GCCTCTGGATTMCCTTCAGTACCTTTACCATGAACTGGGTCCGCCAGGCTCCAG

GGAAGGGGCTGGCGTGGGTCTCATCCATTAGTAGTAGTAGTAGTTACATATACTA

CGCAGACTCAGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAACGCCAAGAACTC

ACTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTG

TGCGARAGAACTACRWTGTAAAGGGGGTATCTGCTACTTTGACTCCTGGGGCCM

GGGAACCCTGGKCKSSGTCTCCTMAKGGYC 

VH3b 250/20/5 P 

forward 

CTCCCGAGAGGTGAAAAARCYYGGKKRGKCTCTGMMGATYTCCTGKAAMAGTTY

TGGATACAGCTTTACCACCTACTGGATCGCCTGGGTGCSCCAGATGCCCGGRAA

AGGCCTGGAGTGGATGGGGATCATCTATCCTGGTGACTCTGATACCAGATACAG

TCCGTCCTTCCAAGGCCAGGTCACCATCTCAGCCGACAAGTCCATCACCACCGC

CTACCTGCAGTGGAGCASCCTGAAGGCCTCGGACACCGCCATGTATTATTGTGC

GAGACGGGGTGTAKTTGTMCCACCTGATGCTTTTGATATCTGGGGCCAAGGGAC

AATGGTCACCGTCTYTTCATGGTCTCGGCGGSGSCGGCRATGGKGGKGGKGGR

CMCTTGTCSGCKGAGATGGTGACCTGGMKCCTKRSGGAGGRASWMYARCTGS

WKMYAAAKAASKMAWARATGATCATSTTYCTCRSGCCYTTSCGGSCACYGGGGR

YCCYTKGSYCTYCRKKGKSGTTAAKGYTGT 

VH3b 250/20/5 P 

reverse 

CSTCGGSSCSSKKKMTCTRRWGSRTSRKGKGGKACAACTACMCCCCGTCTCGCA

CAATAATACATGGCGGKGTCCGAGGCCTTCAGGCTGCTCCACTGCAGGTAGGC

GGKGGKGATGGACTTGTCGGCTGARATGGTGACCTGGCCTTGGAAGGACGGAC

TGTATCTGGTATCAGAGTCACCAGGATAGATGATCCCCATCCACTCCAGGCCTTT

CCCGGGCATCTGGCGCACCCAGGCGATCCAGTAGGTGGTAAAGCTGTATCCAG

AACTYTTACAGGARATCTTCAGAGACTCCCCGGGCTTTTTCACCTCTGCTCCARA

CTCCMCCAGWTGCACCTCGGCCATYTGCAGGCATARAARGG 

VH3b 250/20/5 N 

forward 

CAGGAAGAGGTGARAAAGCCCKGGGRGKYYCTGAAGAYYYYCTGKWRSAGTYY

TKGATYCARCTTTACCACCTACTGRATCGCCTGGGKGCSCCAGATGCCCGGRAA

AGGCCTGGAGTGGATGGGRATMATYWATCCTGGTGACTCTGATACCAGATACAG

YCCGTCCTTCCAAGGCCAGGTCACCATCTCAGCCGACAAGTCCATCACCACCGC

CTACCTGCAGTGGAGCAGCCTGAAGGCCTCGGACACCGCCWTGTWTTATTGTG

CRAGACGGGGTGTAGTTGTMCCACCTGATGCTTTTGATATCTGGGGCCAAGGGA

CMMYGGTCACCGTCTCYTCATGGTCTCGGCGGCGGCGGCGATGGKGGTGGTG

G 

VH3b 250/20/5 N 

reverse 

TCTCKGSGCCSMGKKATMWRRWGCAWSRKGKGGTACMACTACMCCCCGTYTY

GACAATAATACATGGSGGKGKCCGAGGCCTTCAGGCTGSTCCACTGSAGGTAGG

CGGKGGKGATGGACTTGTCGGCTGARATGGKGACCTGGCCTTGGAAGGACGGA

CTGTATYTGGTATCARAGTCACCAGGATAGATGATCCCCATCCACTCCAGGCCTT

TSCCGGGCATYTGGCSCMCCCAGGCSATCCAGTWGGKGGTAAAGCTGTWTCCA

RAACTYTTACMGGARATYTTCARARACTCCCCGGGCTTTTTYACCTYTGCTCCAR

ACTYCACCARWTGCMCCTSGGCCATYTGSRGGCWWARAARGG 

 

 

 



92 
 

VH1b 11 G 

forward 

CCSGTGRGGTGAAGAAGCCTGGGGCCTCAGTGAAGGTCTCCTGCAAGGCCTYT

GGTTACACTTTTAGCAGTTACGGTATCACCTGGATGCGACAGGCCCCTGGACAA

GGGCCTGAGTGGATGGGATGGATCAACGCTAACAATGGTGACAGAAAGTATGCA

CAGAACCTCCAGGGCAGAGTCACCATGACCACAGACACATCCACGAGGACAGCT

TACATGGAACTGAGGAGCCTGAGATCTGACGACACGGCCGTGTATTATTGTGCG

AGTTCTATTATGGTTCGGGGTTTTGACTACTGGGGCCAGGGRMCCYKGGYMMC

SKYYTCYTMWKGGYYTSGSSGGSGSSGGSRAKGGKGGRGWWGG 

VH3b 250/20/2 G 

forward 

CCSGGGAGSCTGGTMAGCCTGGGGGGTCCCTGAGACTCTCCTGTGCAGCCTCT

GGATTMCCTTCAGTACCTTTACCATGAACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGGAAGG

GGCTGGCGTGGGTCTCATCCATTAGTAGTAGTAGTAGTTACATATACTACGCAGA

CTCAGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCARAGACAACGCCAAGAACTCACTGTA

TCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGTGCRAG

AGAACTACAATGTAAAGGGGGTATCTGCTACTTTGACTCCTGGGGCCAGGGRMC

CMKGGYMMCSGSYTCYTMAKGGYCSSGGSGGSGGSGGCRATGGKGGKGGWGG 

VH3b 250/20/5 G 

forward 

GCSRGGAGGTGAAAAAGCCCGGGGRGKCTCTGAAGATYTCCTGKAASAGTTYTG

GATACAGCTTTACCACCTACTGRATCGCCTGGGTGCSCCARATGCCCGGRAAAG

GCCTGGAGTGGATGGGRATCATYWATCCTGGTGACTCTGATACCAGATACAGTC

CGTCCTTCCAAGGCCAGGTCACCATCTCAGCCGACAAGTCCATCACCACCGCCT

ACCTGCAGTGGAGCAGCCTGAAGGCCTCGGACACCGCCWTGTATTATTGTGCR

AGACGGGGTGTAKTTGTACCACCTGATGCTTTTGATATCTGGGGCCAAGGGMCM

MYGGTCACCGTCTCYTCATGGTCTCGGCGGCGGCGGCRATGGKGGTGGTGGYC

MCTTGKCSGCTGARATKGTGACCTGGCCTTGGAARGGRGGACTGKWTYTTGWA

RAAAAYCRCSMSAYSATWKATCCTTCCCCTCCGGCCTTTCCSGGYWTKGGGSCA

CCYRGCRAMCAWRRGKGGKMAAARRKWTYMAAAASYTAAAKSMAAYMTWMAAA

SYCSMGMSTTTTTAAYMTTKKYCMRAAYCCMMMATKMCCSYKGSMWWTTCRRG

SWAAWAASGGW 

 


