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Stellingen
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/. Om de kans op de expressie van funktioneel antigeen bindende fragmenten. die afgeleid zijn van hybridoma
geproduceerde antilichamen. te vergroten, is net raadzaam de amino terminale sequentie van de zware en
lichte keten te bepalen. daar een enkele mutatie in deze regio's dramatische gevolgen kan hebben.

e/i 2;

2. Het fenomeen "light chain promiscuity" is niet het gevolg van het willekeurig paren van zware en lichte
ketens bij het maken van faagbanken, omdat het ook voorkomt bij door hybridoma's geproduceerde
monoklonale antilichamen.
fdVfproe/ic/in//, /i<w/J.s/ui 2J

i. Om een immunoassay gebaseerd op het sandwich principe zo gevoelig mogelijk te maken, kan men
screenen op synergistische paren van monoklonale antilichamen, maar is het beter hierop te selekteren via
het "phage display" systeem.

</. Immuunbanken van muize- of humane oorsprong leveren hoog affiene antilichamen op die sterk
geconserveerde epitopen binnen antigenen kunnen herkennen, en derhalve geschikt zijn voor met name
HIV-1 diagnosliek.
(dif proe/ic/iri/r,

5. Het gebruik van het Fab-formaat in naieve bibliotheken maakt een snelle en eenvoudige screening op
affiniteit mogelijk. terwijl de selektie zelf gedreven wordt door affiniteit en niet door aviditeit.

7)

6. Vektoren. die /.or« dragen voor het verwijderen van deletiemutanten uit een antilichaam bibliotheek
(AVWKIH.V c/ «/. Gent-. /992), bieden geen voordelen, omdat het verdwijnen van dergelijke mutanten tijdens
opvolgende selektie rondes een goede diagnostische marker is voor het verloop van dit proces.

7. Bij gebruik van "phage display" systemen vindt er selektie plaats op twee verschillende aspekten. namclijk
op binding aan ligand (antigeen), en/of op een verschil in groeisnelheid, die de faag aan de gei'nfekteerde
bacterie verleent.
fffrpWwr (-' «/. Gc/ic. /996)

iV. Omdat aviditeit bepalend is voor de affiniteit van antilichamen gericht tegen polymere antigenen, is het
ontwerp van de display vektor van doorslaggevend belang voor de mogelijke selektie van dergelijke
antilichamen uit een library.
(Pact a/i</P/wr/tr/m/i, 8/oc/iemi.j/ry.

9. Door de engineering van de protease gevoeligheid van het antilichaam-gen 3 fusie produkt kan zowel de
display- als de selektie-efficientie worden verhoogd.
(De rf

/0. Het begrip "Phagepower". gebruikt als titel voor een review artikel (Doiicr, Cwrrfu; Bio/o«v, /992),
benadrukt de ongekende mogelijkheden bij het gebruik van de filamenteuze faag voor het in een "high
throughput screening assay" (de selektie) isoleren van bindingsdomeinen op specificiteit. affiniteit en
stabilileit.

/ / . Het uitvoeren van experimenten volgens een Standard Operational Protocol ofwel SOP belemmert de
creativiteit binnen een laboratorium.

/2. De grote aantallen lege drankblikjes (bij voorkeur bier) en pakjes sigaretten in de doordeweekse AlO-kamer
is niet gecorreleerd met de werkdruk van een gemiddelde AlO-er.


