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TO. 3184 

The Eadiochemical Centre Limited 
AMB5SEAII, Buckinghamshire 
Groot Brittannië 

Werkwijze voor het uitroeren van een verzadigingsanalyse met radio-
actieve gemerkte verbindingen. 

Een essentiële ingrediënt bij het uitvoeren van een 
verzadigingsanalyse met radio-actieve gemerkte verbindingen is een 
gemerkt equivalent van de te meten substantie, die met de natuurlijke 
substantie concurreert om de bindingsplaatsen op een kwantitatief 
definieerbare wijze, en die na een geschikte scheidingsprocedure • 
gemakkelijk kan worden geteld. De verbindingen die men wenst te 
meten zijn organische verbindingen, die in geringe of zeer geringe 
hoeveelheden in de vloeistoffen van lichaamsweefsels aanwezig zijn. 
Deze verbindingen bevatten dikwijls ten hoogste slecht-s de elementen 
koolstof, waterstof, stikstof, fosfor en zwavel. Hierdoor wordt een 
ernstige beperking opgelegd aan de voor het merken beschikbare .radio-
nuclides C14 is het enige praktische koolstofisotoop en tritium het 
enige radio-aGtieve waterstofisotoop die gebruikt kunnen worden. 
Noch zuurstof, noch stikstof hebben radio-actieve isotopen met half-
tijden boven 10 min. Fosfor en zwavel worden minder veelvuldig in de 
van belang zijnde verbindingen aangetroffen, maar zelfs in dat geval 
zijn de enige praktische radionucliden P32, een zuivere p-emittor 
met een halftijd van ongeveer 14 dagen, en S 35» eveneens een zuivere 
p-emittor, met een halftijd van ongeveer 8J dagen, herder is kool-
stof 1A een zuivere p-emittor, die voor vele toepassingen het extra 
nadeel heeft van een lage specifieke activiteit vanwege zijn zeer 
lange halftijd, en heeft tritium slechts een zeer zwakke p-emissie. 
Samengevat heeft niet een van deze elementen een geschikt ̂ ^emitte-
rend isotoop en hebben de p-emittors verschillende nadelen» 

Dit heeft geleid tot het merken met "vreemde" nu-
cliden, onder de volgende voorwaarden: 

(i) het moet een "geschikte" halftijd hebben; indien deze te kort 
is, is het onbruikbaar en wanneer de halftijd te lang is zal 
het een lage specifieke radio-activiteit hebben, zelfs indien 
nuclidisch zuiver; 
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(ii) het dient ̂ straling van geschikte energie uit te zenden» 

• Het tellen van^-emittcrs is sneller en meer economisch dan 

dat van (3-emittors; 

(iii)het moet economisch beschikbaar zijn met voldoende specifieke 

radio-activiteit; 

(iv) het moet stabiel in een aantal verbindingen kunnen worden op-

genomen; 

(v) het moet een minimale vervorming geven aan het molecuul waarin 

het wordt geïntroduceerd. 

1 In feite zijn de enige emit te rende nuclid:en 

tot nu toe gebruikt in radio-actieve verzadigingsanalyses, de twee 

jodiumisotopen, 1125 en 1131 geweest. De toepassing van met Se-75 

gemerkte derivaten van steroïden is onlangs beschreven in het 

Duitse Offenlegungsschrift 2364741»8* het afwegen'tegen de 

voornoemde kriteria is duidelijk dat de jodiumisotopen, ofschoon 

met enige beperkingen, aanvaardbaar zijn; de halftijd van 8 dagen 

van H3I is voor vele doeleinden te kort, en zelfs de halftijd van 

60 dagen voor 1125 is soms ongewenst kort. 1125 heeft een zachte 

-straling en Röntgenstralen die op zodanige wijze geabsorbeerd 

kunnen worden dat het tellen wordt bemoeilijkt. Se 75 heeft be-

paalde voordelen boven het meer algemeen toegepaste jodiumisotoop, 

1125c Het heeft een langere halftijd (120 dagen) en een meer ener-

gieke 

emissie, waardoor het tellen vergemakkelijkt zal worden. 

Het kan gemakkelijk worden bereid door neutronbestraling van-1 ver-

rijkt Se 74 en een specifieke radio-activiteit hebben die voor vele 

doeleinden geschikt is; wanneer hogere specifieke activiteiten nodig 

zijn, geeft het bombarderen van As 75 met protonen in een cyclo-

stron nagenoeg dragervrij Se 75® 

Het is moeilijk te generaliseren met betrekking 

tot de vraag of jodium of selenium gemakkelijker in 'een steroïde-

molecuul kunnen worden opgenomen. In het algemeen zijn eenvoudige 

alifatische jodiden chemisch instabiel en het is gewoonlijk nood-

zakelijk het jodium in een aromatische verbinding op te nemen. De 

fysische afmeting van de gejodeerde aromatische verbinding maakt 

het nodig deze op enige afstand van het steroïde skelet te koppelen, 
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wil dese niet met de eiwitbinding interfereren» Dit wordt bereikt 

door het gebruik van een "brug", b.v. een hemisuccinaat of earboxy-

methyloxime,, Eenvoudige alifatische s eleniumve rbindingen daaren-

tegen blijken niet aan dezelfde chemische instabiliteit te lijden, 

waardoor selenium rechtstreeks in het sieroïde skelet kan worden 

geïntroduceerd, b.v» via methylseleno-groepen,, De sterische confi-

guratie van het.gemerkte molecuul wordt aldus minder gewijzigd, het-

geen weerspiegelt wordt in een verschillende bindingsaffiniteit 

van het antilichaam voor de met Se 75~sessrkte ligand» In het bij-

zonder kan het door het antilichaam onderkennen van de brug worden 

geëlimineerd. 

Het seleneren met Se 75 biedt een andere keuze-

mogelijkheid voor het merken van steroïden met een ̂ -emitterend 

isotoop, en de verscheidenheid van voor dit doel beschikbare chemi-

sche methoden maakr in het algemeen een meer veelzijdige benadering 

van het probleem van het merken mogelijk,, Procedures kunnen worden 

gekozen om verbindingen te geven die stabiel zijn en die op doel-

treffende wijze concurrerend zijn t.o.v. de bindingsplaatsen in de 

verzadigingsanalyse. 

Analyse systemen kunnen worden samengesteld, zo-

dat steroïden, zoals Cortisol, kunnen worden gemeten onder toepas-

sing van een eiwitbindmiddel, zoals transcortine en een met 75 Se-

gemerkt steroïöe, bereid volgens het Duitse Offenlegungsschrift 

2364741.8, d.w.z. een diseleno- of 2-methylseleno-A-certisol-21-

acetaat, zie formule 1 van het formuleblad. 

Het voornoemde Offenlegungsschrift beschrijft n 

nieuwe selenium-75 derivaten van steroïden, die verkregen kunnen 

worden door esn 3-keto-, 6-keto-, 7-keto- of 17-keto-steroïae 

in reactie te brengen met selenium-75 dioxide of selenigzuur Se 75> 

en aangenomen wordt dat deze strukturen hebben waarin twee steroïde 

moleculen gebonden zijn op een plaats grenzend aan. de ketongroep 

(d.WoZ. de 2-pla&ts voor J-ketosteroxden, de 7-plaats voor 6-keto-

steroïden, de 6-plaats voor 7-ketosteroxden en de 16-plaats voor 

11-keiosteroïden) door een diselênlde-brugo Deze dimere diselenide-

derivaten van steroïden kunnen worden gesplitst door middel van 
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een splitsingsmiddel gevolgd door een alkylerend middel, waardoor 

men-seleno-alkylderivaten van het betreffende steroïde. verkrijgt, 

zoals hiervoor beschrevene Derivaten van testosteron, corticosteron, 

6-keto-oestriol, dehydrodigit.oxigenine, androsteron, aldösteron en « 

cholestenon kunnen b,v. worden bereid en toegepast voor analyses' 

van het overeenkomende' keto~steroïdéo In deze gevallen kan het 

eiwitbindmiddel geschikt uit een antilichaam bestaan, verkregen door 

het imuniseren van een dier met een geschikt antigeen. Dit antigeen 

kan worden bereid door het koppelen van runder-serium albumine aan 

'een carboxymethyloxime of hemisuccinaat van het të analyseren 

steroïde. De hoogste specifieke activiteit in een analyse wordt 

verkregen wanneer het geconjugeerde deel via een plaats verwijderd -

van de functionele groepen van het natuurlijk voorkomende steroïde 

wordt gebonden; b.v. op plaats 6 of 11 voor testosteron. Vele-van 

de voornoemde antilichamen zijn-in de handel verkrijgbaar. 

Alternatieve methoden voor het introduceren van 

Se 75 in het steroïde molecuul kunnen worden toegepast wanneer ge-

schikte hydroxylgroepen in het molecuul beschikbaar zijn. Het 

tosyleren van dergelijke hydroxylgroepen kan worden uitgevoerd met 

p-tolueensulfonylchloride en de tosylgroep kan vervolgens worden 

vervangen door een geschikt Se 75 bevattend nucleofiel, b.v. ESe , 

CH^Se , of SeCU . Het behandelen van de door deze vervangingsreactie 

gevormde diselenide- of selenocyanato-verbinding met een.dithio-

threitol en een methylerend middel, zoals methyljodide of dimethyl-

sulfaat, geeft de overeenkomende methylselenoverbinding. Bij voor-

beeld kan het merken van digoxigenine pf digitoxygenine tot stand 

worden gebracht volgens de reactieschema A van het formuleblad. 

Het selenoderivaat zftl met digoxine of digitoxine 

concurreren t.o.v. specifieke bindingsplaatsen van de in de handel 

verkrijgbare antisera en daarbij de basis leggen voor de radio-

iinmunoanalyse van deze cardiacale_glycolsiden. 

Soortgelijke methoden kunnen worden toegepast voor 

het merken met Se 75 v a n een reeks steroïden: 

Yoorbeelden van steroïden die gemerkt kunnen worden door het 

vervangen van de tosylgroep ' 
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Di gi t oxigenine gemerkt op plaats 3 

Digoxigenine plaats 3 

testosteron plaats 17 

3-hydroxy-5&-andros tan-17-on plaats 3 

Desoxycortiöosteron plaats 21 

6-hydroxyoestrogenen plaats 6 

19-hydroxycholesterol plaats 19 

Set is bekend dat hydroxylgroepen volgens micro-

biologische technieken in het algemeen nagenoeg op elke gekozen 

plaats in het steroïde molecuul kunnen worden geïntroduceerd. 

Se 75 kan volgens de voornoemde methode, waarbij de hydroxylgroep 

wordt getosyleerd in dergelijke steroïde derivaten worden geïntro-

duceerd en de tosylgroep kan door een Se 75-bevattend nucleofiel 

worden vervangen» Eet is aldus mogelijk van nagenoeg elke steroïde 

verbinding een Se 75 derivaat te .bereiden» 

Wanneer verscheidene hjdroxylgroepen in het steroïde 

molecuul aanwezig zijn zal het noodzakelijk zijn de groepen die voor 

het tosyleren niet vereist zijn, bij voorbeeld door acylering, te 

beschermen» 

Het vervangen van de tosylgroepen levert een methode 

voor het merken van plaatsen in het steroïde molecuul die ver-

schillen van die gemerkt volgens de seleniumdioxidemethode. 

De aanwezigheid van een ketongroep in het steroïde 

molecuul, of het invoeren daarvan op een gekozen plaats levert 

de mogelijkheid Se 75 Ie. bet molecuul te introduceren door een 

geschikt met Se 75 gemerkt amine of aminozuur te koppelen aan een 

carboxymethyloximederivaat. B„v» kan oestriol-6-carboxymethyloxime 

worden gekoppeld aan selenomethionine-Se 75 of 2-(methylseleno) 

ethylamine-Se 75 onder toepassing van isobutylchloorformiaat voor 

het vormen van een gemengd anhydride. Het gemengde anhydride kan 

onder anhydrische omstandigheden in een inert oplosmiddel, zoals 

dioxan, in aanwezigheid van een organische oase, zoals tri-n-

butylamine, worden gevormd» De verdere reactie van hét gemengde 

anhydride met het aminozuur of amine kan in een waterig dioxan op-

losmiddel worden uitgevoerd. Baar keuze kunnen voor hst koppelen 
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carbodiïmide methoden worden toegepast, (zie reactieschema B van 

het formuleblad)« 

Het produkt van reactie B kan worden toegepast om 

te concurreren met oestriol t.o.v. een antiserum opgewekt tegen 

oestriol-6-carboxymethyloxime-BSA. 

Deze methode kan worden.aangewend voor het merken 

van de meeste ketosteroïden, b.v» alle ketosteroïden die in reactie 

zullen treden onder vorming van carboxymethyroifcime. 

3-Carboxymethyloximen kunnen worden bereid voor: 

testosteron 

progesteron 

Cortisol 

corticosteron 

aldosteron 

3-dehydrodigoxigenine . . 

3-dehydrodigotoxigenine -

prednisolen» 

6-Carboxymethyloximen kunnen worden bereid voor een serie oestro.-

genen met inbegrip van : 

oestron 

oestradiol 

oestriol en.., 

oestetrol. 

1 7-Carboxymethyloximen kunnen worden bereid voor : 

oestron 

dehydroepiandrosteron 

20-Carboxymethyloximen kunnen worden bereid voor: 

progesteron 
corticosta-roïden ^ -

Aan de hand van de volgende voorbeelden wordt de 

uitvinding nader geïllustreerd. Alle selenium-bèvattende steroïden 

in de voorbeelden, zowel de niet-radioactief met selenium-75 gemerkt 

verbindingen, alsmede de react.iecomponent 2-methylsel'eno)ethylamine, 
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zijn nieuwe verbindingen» De gëselecteerde steroïden, "bereid vol-

gens" de seleniuiadioxide route, worden in het Duitse Offenlegungs-

- schrift 2364741.8 "beschrevene 

De uitvinding voorziet aldus in een werkwijze voor 

het uitvoeren van een verzadigingsanalyse van een steroïde verbin-

ding door de te analyseren verbinding en een radio-actief gemerkt 

equivalent daarvan te laten concurreren voor de reactie met een 

specifieke reactiecomponent voor deze verbinding, die in onvol-

doende hoeveelheid aanwezig is om zich te kunnen combineren met 

het totaal van de verbinding en het gemerkte equivalent daarvan," de 

gebonden verbinding(en) van de ongeboden verbinding(en) te scheiden 

en de radio-actieve concentratie van een of beide gebonden en onge-

bonden verbindingen te meten, waarbij het radio-actief gemerkte 

equivalent van de steroïde verbinding met selenium-75 wordt gemerkt. 

De uitvinding voorziet tevens in een analysepakket 

voor het uitvoeren van de verzadigingsanalyse, welk pakket omvat: 
v 

(a) een met selenium 75 gemerkt equivalent van de te ana-

lyseren verbinding; 

(b) een met de te analyseren verbinding te combineren speci-

fieke reactiecomponent; 

(c) bij voorkeur een voorraad van de te analyseren verbinding 

voor bereiding van een standaardj 

(d) bij voorkeur middelen voor het scheiden van de gebonden 

verbinding van de ongebonden verbinding en' 

(e) bij voorkeur een veelvoud van buizen voor het uitvoeren 

van de analyse. 

Het gemerkte equivalent van de te analyseren ver-

binding en de specifieke reactiecomponent das,rvan kunnen geschikt 

te voren in de buizen aangebracht en gevriesdroogd worden, zoals 

beschreven in het Duitse Of fenlegungsschrift 2261544*7• Aldus kan 

b.v» in het geval van een cortisolanalyse in het pakket een aantal 

buizen worden opgenomen die elk een standaardhoeveelheid van het 

met selenium-75 gemerkte Cortisol, een standaardhoeveelheid van het 

bindende eiwit transcortine, een buffer en stabilisator en eventueel 

een adsorberend materiaal, zoals een deztranpolymeer, dat in de 

handel verkrijgbaar is onder het merk Sephadex bevatten voor het 
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scheiden van de gebonden van dé ongebonden verbinding.. 

• Voorbeeld I 

Een typerende analyse voor Cortisol onder toepassing van met 

Se-75 gemerkt bis-2",2t-(21-acetoxy-1 -dehydroc-órtisol)-disele.aide 

In elke glazen- analyse buis werden glycinebuffer 

met 1 fo natriumazide (pïï 9yQj 5J5 cm^)> met houtskool behandeld 

konijnenserum (50^u l), bis~2,2:,-(2l-acetoxy-dehydrocortisol)-

diselenide-Se-75 (2,3 ng, sp, activiteit ca. 6 Ci/m atoom), en 

Sephadex G25 O g ) geschonken» Standaardoplossingen van Cortisol 

met 0,2,4,8,16,32 en 64 ng/100 cm^ in een buffer werden vers bereid 

en aliquots (lOCyu l) van elke-oplossing werden afzonderlijk aan 

elk van de voornoemde analysebuizen toegevoegd. De buizen werden 

afgesloten en bij kamertemperatuur gedurende een uur geroerd, onder 

toepassing van een bloedcel suspensiemenger. Hierna werd een ali-

quot (1 cm3) van de bovendrijvende vloeistof uit elke buis af-

gevoerd en gedurende 300 sec geteld met een. ÏÏE8311 «teller. • 

Resultaten 

Tellingen - Bkgd in 300 sec. Cortisol concentratie 

standaard/ug/l 00 cm1 3 
/ 

34672 

33573 

3 1 1 1 6 

32296 

31129 

31389 

29987 

30954 

29141 

29356 

26842 

25739 

23746 

25895 

16 

16 

32 

32 

6 4 

64 

0 

0 

2 

2 

4 

4 

8 

8 
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Yoorbaeld II 

Eert typerende analyse voor Cortisol - toepassing van js-mercapto-

ethanol in situ 

Bis-2,2'-(si-acetoxy-l-dehydroCortisol)-diselenide 

-Se 75 (100 mg) in ethanol (10^a l) T,:erd onder roeren toegevoegd 

aan een oplossing-van fi-marcapto-ethanol (20/a l) in 0,051'! fosfaat-

buffer (pE 7,4 ; 1 ca;J. hen liet het mengsel bij kamertemperatuur 

gedurende 20 min» staan, waarna het werd toegevoegd aan een op-

lossing van 0,05 ïf fosfaatbuffer (pE 7j4> 480 c m d i e natrium-

azide (1 f) en met houtskool behandeld konijnenserum (2 cm'5} bevatte 

ïfa grondig mengen werd deze oplossing (in aliquots van 6 ge?) in 
glazen analyse buizen, die elk Sephadex S25 (1 g) bevatten, geschon-

ken® De buizen werden afgesloten en bij kamertemperatuur bewaard 

tot het tijdstip waarop de analyse werd uitgevoerd. 

Cortisol Tellingen per 100 sec. (gecorrigeerd 

standaard voor achtergrond) Opslagtijd 

yu/ 100 ml (dagen) 

1 28 

2 

2 

4 

8 

8 

16 

16 

32 

32 

64 

12814 

13112 

13012 

12754 

12709 

11825 

11980 

10988 

10876 

9636 

I3OO7 

12356 

11884 

11486 

II624 

IO467 

10930 

10078 

10365 

9967 

Voorbeeld lil 

Een typerende analyse voor Cortisol onder toepassing van 

2-metylseleno-1-dehydro-cortisol-

21-acetaat-Se 75 " 
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' In elke glazen analysebuis werd 0,05 1 fosfaatbuf-
fer met natriumazide 1 $ (pH 7,4; 6 cm^), met houtskool behandeld 
konijnenserum (50^u l), 2-methylseleno-1-dehydrocortisol-21-acetaat-
Se 75) (2,5 specifieke activiteit ca 5 Ci/m atoom), en Sephadex 
G25 (1 g) geschonken-

De analyseprocedure, was-- identiek .aan. die 'tevoren 
beschreven» De hierna vermelde cijfers geven aan dat een analyse 
met een steilere dosis-reöponsie/kramme uitgevoerd kan worden onder 
toepassing van het methylseleno- eerder dan:het diseleno-derivaat. 

Tellingen - BEG- in 500 sec 
57447 
37551 
56495 
36981 
35381 
34565 
31090 
32353 
28011 

28180 

24135 
.24340 
21601 

21777 

Voorbeeld IV 
Typerende CPB analyse voor Cortisol onder toepassing van met 
Se 75 gemerkt bis-2, 2'-(1 -dehydrocorticosterjgn) - alselenide 

Met Me Se-75 gemerkt bis-2,2'(1-dehydrocorticos-
teron)-aiselenide werd bereid door basische hydrolyse van met Se-75 
gemerkt 2,2'-(21-acetoxy-1-dehydrocorticosteron)diselenide zoals 
beschreven in het Duitse Offenlegungsschrift 2364741=8. 

Resultaten 
Cortisol Standaard ^u/lOO ml 

0 
0 
2 

2 

4 
4 
8 
8 
16 
16 
32 
52 
64 
64 
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Onder toepassing Tan .dit radio-actief gemerkte 

materiaal werd een analyse voor Cortisol uitgevoerd als "beschreven 

in voorbeeld Io Transcortine van konijnenserum werd gebruikt als 

bron voor het binden van eiwit en Sephadex 525 werd toegepast voor 

het scheiden van eiwitvrij en gebonden materiaal. 

Typerende resultaten verkregen door toepassing van 

standaardoplossingen van ongemerkt Cortisol ter vervanging van het 

gemerkte ̂  "'-corticosteron diselenide zijnï 

(Peiling - Bkgd Cortisol Concentra-

tie-Standaardyu/ 100 ml 

24700 2 

24100 " . 4 

2 2 8 0 0 8 

2 1 8 0 0 16 

21200 32 

2 0 7 0 0 6 4 

•Voorbeeld 7 

Typerende radio-immunoanalyse voor Cortisol 

Antiserum werd in konijnen opgewekt tegen Corti-

sol- 5-0-carboxymethyloxime-BSA en met Se 75 gemerkt Cortisol 

/"bereid zoals beschreven in het voornoemde Duitse Offenlegungs-

schrift_7 werd als de radioligand toegepast. Antiserumverdunnings-

krommen werden vastgesteld om de optimale verdunning voor de analyse 

te bepalen. Deze antiserum verdunning en met JQ pg Se 75 gemerkt 

Cortisol werden geïncubeerd met bekende hoeveelheden niet-gemerkt 

cortisolo Eiwitvrije en gebonden materialen werd gescheiden onder 

toepassing van met dextram beklede houtskool en een standaardcurve 

uitgezet. Vervolgens konden op gebruikelijke wijze uit de standaard-

curve waarden voor een onbekend monster worden berekend. 

Typerende waarden verkregen voor de standaardcurve 

zijn: 

G-ew. Cortisol ( y s ) jo gebonden Se 75 

0 5 0 
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400 

1000 

42 
21 
12 2000 

3000 9 

Voorbeeld VI 
Radio-immuno analyse voor testos-teron 

Antisera werden opgewekt in konijnen tegen testos-
teron 3-carboxymethyloxime-BSA. ' 

Met Se 75 gemerkt 2-methylseleno~1 -dehydrotestos-
teron (specifieke activiteit 15 - 20 Ci/mmol) werd bereid door 
basisch gekatalyseerde hydrolyse van 2-methyls:eleno~1-dehydrotes-
tosteronacetaat, zoals beschreven in het voornoemde Duitse Offen-
1egungs s chrift« 

wijze uitgezet onder toepassing van antiserum en gemerkt testos-
teron, zoals eerder beschreven. De verkregen verdünningskrommen 
waren identiek aan die veiregen bij toepassing van met.tritium 
gemerkt testosteron. 

krommen bij toepassing van met 25 pg gemerkt testosteron zijn 
per analyse buis: 

Antiserumverdunningskrommen werden op gebruikelijke 

Typerende cijfers voor de antiserum verdunnings-

Antiserumverdunning gebonden 
1/102 
1/105 

1/104 

1/105 

1/106 
18 
45 

13 

85 
80 

Voorbeeld VII 
Het koppelen van oestriol-6-carboxymethyloxime aan seleno-
methionine-Se 75 ; 
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onder anhydrische omstandigheden toegevoegd aan oestriol-6-carboxy-

methyloxime (10 mgj vacuum gedroogd). De oplossing werd geroerd en 

gedurende 25 min. op een temperatuur van 12°C te houden» teneinde 

het gemengde anhydride te vormen. Sen oplossing van selenomethionine 

Se 75 (5)4 mg; 11,3 mCi; 400 mCi/mmol) in 0,1 molair waterig natrium-

hydroxide (0,9- cm^) werd tot 5°C gekoeld en vervolgens aan de ge-

mengde anhydride oplossing toegevoegd, let reactieméngsel werd 

gedurende 4 uur geroerd, waarna men het liet staan zodat het de 

kamertemperatuur bereikte. Tervolgens werd het gelyophiliseerd en 

het residu verdeeld tussen"ethylacetaat en 0,1 molair zoutzuur. De 

organische laag werd afgescheiden en gelyophiliseerd. Het residu, 

na oplossing in ethanol (0,25 cm^) werd gezuiverd door preparatieve 

dunnelaagchromatografie (Merck Kieselgel 60 PF^^. Eluent: chloro-

form, ethanol (1:1). 

De plaat werd aan radiografie onderworpen en 

de component hij Rf ongeveer 0,6 verwijderd en in ethanol geëxtra-

heerd, waarna men 3^0yU Ci van het sëleno-methionine-Se 75 con ju-

gaat van oestriol-6-carboxymethyloxyme verkreeg, ̂ max 230 ma, 312 

nm (ethanol); }[ max 1660, 1725 cm-1. 

Analyse voor oestriol onder toepassing van het selenomethionine 

-Se 75 -con.jugaat van oestriol-6-CM0 

In elke analyse huis werd 0,1 M fosfaatbuffer 

met 5 menselijk serum (pH 7>0; 2 0 0 l ) , antiserum opgewekt in 

konijnen tegen oestriol-6- CH0-BSA en in een verhouding van 1 : 200 

verdund in 0,1 K fosfaathuffer met 5 'f menselijk serum (200yu l), 

en het selenomethionine Se 75 conjugaat van oestriol-6-CM0 (4 ng; 

400 mCi/mmol) geschonken. 

Standaardhoeveelheden oestriol' (1,25 ng, 10 ng en 

20 ng) in menselijk serum werden aan elke analysebuis toegevoegd; 

aan een buis werd buffer in plaats van antiserum als blanco toe-

gevoegd. De inhoud van elke buis werd gemengd en bij kamertempera-

tuur gedurende een uur geïncubeerd. Tervolgens werd een ammonium-

sulfaat oplos sing toegevoegd (5,4 g (ïïĤ )̂  S0^ + 10 cm^ HgO; 500^u l) 

en na menging werden de oplossingen gecentrifugeerd. De boven-
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drijvende laag werd verwijderd en het neerslag in een ̂ -teller ge-

teld. Het percentage van de totale telling gebonden aan het neerslag 

werd berekend. 

ÏTg toegevoegd oestriol $ gebonden totale telling. 

minus blanco 

0 59,1 

1,25 ' 55,3 

10 44,3 

20 .39,0 . 

Voorbeeld VIII 

Bereiding van 2-(methylseleno)-ethylamine-Se 75 

Natrium (4,6 mg; 0,2 m.atoom) werd 'toegevoegd aan een 

reactievat, dat rood selenium-Se 75 ("14,4 moS 0,18J m atoom; 3,3 Ci) 3 . ' 

bevatte in 25 cm vloeibaar ammoniak, waarbij het reactievat met 

een vacuum verzamelleiding werd verbonden en aan de atmosfeer via 

een Carbasorb houtskool afscheider werd afgelaten. Het reactie-

mengsel werd gedurende ongevea: 10 min. geroerd tot een bruine op-

lossing van dinatidumdiselenide werd verkregen. Vervolgens werd 

methyljodide (32,6 mg; 0,23 mmol) aan de geroerde oplossing toe-

gevoegd, waarna men een kleurloze oplossing van dimethyldiselenide 

verkreeg. Ka ongeveer 3 min. werd een verdere hoeveelheid natrium 

(5,6 mg) aan het reactievat toegevoegd tot een permanente blauw-

zwarte verkleuring werd verkregen, waardoor een volledige splitsing 

van de diselenide binding onder vorming van natriummethylselenide 

werd aangegeven. Aan het reactiemengsel werd 2-broomethylamine hydro-

bromide (41,5 mSi 0,2 mmol) toegevoegd , waarna het werd geroerd 

tot al het ammoniak was verdampt. Het residu werd in vacuum gedroogd, 

in ethanol opgelost en door dunnelaagchromatografie gezuiverd 

(Avicel E 1 mm cellulose. Eluent:butanol, water, azijnzuur (15 : 25 : 

60)0 De plaat werd aan radiografie onderworpen en de belangrijkste 

component, op een analytische plaat overeenkomend met de snelste 

component met Rf 0,81, werd verwijderd en in ethanol geëxtraheerd, 

waarna men 1,02 Ci van 2-(methylseleno)-ethylamine-Se 75 verkreeg. 
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Eet koppelen van oestriol-6-CMO aan 2-(methylseleno)-ethylamine-

Se 75 _ __ 

Isobutylchloorformiaat (3,8 mg in 0,38 cm^ droog dioxan) 

en tributylamine (5,2 mg in 0,26 cm'5 droog dioxan) werden onder 

ahhydrische omstandigheden toegevoegd aan oestriol-6-carboxymethyl-

oxime (10 mg; vacuum gedroogd). Be oplossing werd geroerd en gedu-

rende 25 min op een temperatuur van 12°C gehouden teneinde het 

gemengde anhydride te vormen. Sen waterige oplossing (2 cm^) van 

2-(methylseleno) ethylasine-Se 75 (50 mCij specifieke activiteit 

18 Ci/nnnol) werd tot 10°C gekoeld en vervolgens aan de gemengde 

anhydride oplossing toegevoegd. Men liet het reactiemengsel gedu-

rende de nacht bij kamertemperatuur staan. Tervolgens werd het ge-

lyophiliseerd en het residu, na- oplossing in ethanol (0,25.cm^), 

gehuiverd door preparatieve aunnelaagchromatografie (Merck Kieselgel 

60 PF̂ j-̂ . Eluent: chloroform, ethanol (1:1). Be plaat werd aan 

radiografie onderworpen en de component bij Sf ongeveer 0,97 ver-

wijderd en in ethanol geëxtraheerd, waarna men 9 mCi van het 2-(met-

thylseleno)-ethylamine -Se 75 geconjugeerde deel van oestriol-6-

carboxymethyloxime verkreeg, ̂  max 230, 263 nm (ethanol). 

Analyse op oestriol onder toepassing van het 2-methylseleno)-

ethylamine-Se 75 conjugaat van oestriol-6-CMO 

In elke analyse buis werd 0,1 M fosfaatbuffer met 5 $ 

mengelijk serum (pïï 7,0j 200yu l), antiserum opgewekt in konijnen 

tegen oestriol-6-CHO-SSA en verdund in een verhouding van 1 : 200 

in een 0,1 H fosfaatbuffer met 5 menselijk serum (200^u l), en 

2-(methylseleno)-ethylamine-Se 75 geconjugeerde deel van oestriol-

6 - C M O (300 Pg! 1® Ci/mmol) geschonken. Standaard hoeveelheden 

oestriol (1,5, 3,1, 6,3, 12,5 en 25 ng) in menselijk serum werden 

aan elke testbuis toegevoegd; aan een buis werd buffer in plaats 

van antiserum als blanco toegevoegd. Be inhoud van elke buis werd 

gemengd en gedurende een uur bij kamertemperatuur geïncübeerd. Ter-

volgens werd aamoniumsulfaatoplossing toegevoegd (5,4 £ (EK^gSO^ 

+ 10 cm^ EL0; 500/u l) en na meneing werden de oplossingen ge-
^ / 

centrifugeerd. Be bovendrijvende laag werd verwijderd en het neer-
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slag in een -teller geteld. Het percentage van totale tellingen 
gebonden aan het neerslag werd berekend. 

Ng van toegevoegd oestriol $ gebonden totale tellingen 
minus blanco's 

45,9 
37.5 
35.6 
32,0 
29,2 
24.7 

Voorbeeld IX 

Bereiding van p-^sthylselenodigoxigenine-Se 75 

3-Tosyloxydigoxigenine-12-acetaat (1 mg) en- kalium-
selenocyanaat-Se 75 (10 mCi; specifieke activiteit 16-Ci/mmol) werden 
in isopropylalcoho'l (1 cm^) gedurende een uur onder een stikstof-
atmosfeer tot reflux verhit. Het reactiemengsel werd in vacuum tot 
een droog produkt ingedampt en het residu verdeeld tussen tvater en 
chloroform. De chloroformfase werd afgescheiden en ingedampt. Het 
produkt, in chloroformoplossing, \-rerd gezuiverd door preparatieve 
dunnelaagchromatografie (Merck kieselgel PF,,^. Eluant:benzeen, 
ethylacetaat (1 : 1)0 De plaat werd aan radiografie onderworpen 
en de component bij Ef ongeveer 0,42 verwijderd en geëxtraheerd in 
ethanol, waarna men 2,1 mCi 3-selenocyanatodigoxigenine-12 acetaat-
Se 75 verkreeg. Verontreiniging van het radio-actieve produkt met 
een inactieve component, Ef ongeveer 0,39 ( W absorptie) werd 
vermeden. Het 3-selenocyanatodigoxigenine-l2-acetaat-Se 75 werd 
gechromatografeerd als een enkele component op Merck kieselgel 
F254 (benzeen, ethylacetaat (1:1), Ef 0,6;.ether, chloroform (2:1), 
Ef 0,43). Sen inactief monster van 3-selenocyanatodigoxigenine-12-
acetaat, als te voren bereid, gaf een infraroodspectrum (chloro-
form-oplossing) soortgelijk aan digoxigenine-12-acetaa't, met uit-

-1 
zondering van een extra absorptie Dij 2145 Om , kenmerkend voor de 
seleno-cyanaatgroep. 

0 
1,5 
3,1 
6,3 
12,5 
25 
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3-Selenocyanaatdigoxigenine-12-acetaat-Se 75 (2 mCi; 

specifieke activiteit 16 Ci/mmol) en kaliumcarbonaat (10 mg) werden 

tezamen gedurende de naciit in 50 Jo's waterig methanol geroerd. De 

oplossing werd in vacuum tot een droog produkt ingedampt. Aan het 

residu werden ethanol (2 cm-3), dithiothreïtol (1 mg) en dimethyl-

sulfaat (0,15 cm^) toegevoegd, waarna het mengsel gedurende 2 uur 

tot reflux werd verhit. Eet volume van de oplossing werd .vervolgens 

door verdamping in vacuum gereduceerd en hst produkt tussen ethylaceè 

taat en water verdeeld. Be ethylacetaatlaag werd verwijderd en in 

volume gereduceerd en het produkt door preparatieve dunnelaagchroma-

tografie gezuiverd (Merck kieselgél 60 B?254' Eluent: ether, chloro-

form (2 : 1). De plaat werd aan autoradiografie onderworpen en 

de component bij Ef ongeveer 0,25 verwijderd en in ethanol geëxtra-

heerd, waarna men IJO^uCi 3-methylselenodigoxigenine-Se 75 verkreeg. 

Terdunningscurve voor 3-methylselehodigoxigenine 

Een antiserumverdunningscurve voor 3-methylseleno-

digoxigenine-Se 75 (specifieke activiteit 16 Ci/mmol) in gebufferde 

pekel (0,15 M ÏTaCl, 0,05M EHgPO^, 0,1 fó NaN^, en 0,1 $ BSA) werd 

samengesteld bij een concentratie van 0,0228 n mol/cm^. De volgende 

verdunningen van antiserum opgewekt tegen digoxine werden in de 

analyse buffer bereid : 

1 , 1 , 1 1_ , • 1 _ , 1 . 

50 100 200 400 500 800 1000 

De buizen werden op de volgende wijze in duplicaat 

samengesteld voor de totale activiteit, de blanco's, en de anti-
75 serumverdunningen: totale activiteit, 50/u liter Se verbinding 

/ 75 
en 250/u liter analyse buffers; blanco's, 50/u 1 Se verbinding 

/ 7c 

en 150yfU 1 analyse buffer; antiserumverdunningen, 50y-u 1 Se ver-

binding, lOÔ ru 1 buffer en 100^u liter antiserum. De buizen werden 

gedurende 30 min. gexncubeerd, waarna 100/u 1 houtskool (0,65 g 

3 / . 
Sorit 0L in 50 cnr analyse buffer plus 1 g BSA) aan elke buis uit-
gezonderd die de "totale" buizen werd toegevoegd. Ka 10 min. incu-
batie werden de buizen gecentrifugeerd en een monster van 200^u liter 
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van de bovendrijvende laag geteld. 

Gemiddelde telling 

Totaal 214OO 
Blanko 688 
l/50 verdunning 20750 
1/100 " 17224 
1/200 11 9489 
1/4OÖ " 5744 
1/500 » 4659 

1/800 " 3277 
1/1000 " 2602 

jo gebonden totale telling 

100 
3,2 
97,0 
80,6 
4.4,3 
26,8 
21', 8 ' 
15,3 
12,2 
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G O H C L ïï-g I E S 

1. Werkwijze voor het uitvoeren van een verzadigings-

analyse van een steroïde verbinding door de te analyseren ver-

binding en een radio-actief gemerkt equivalent daarvan concurrerend 

te laten reageren met een specifieke reactiecomponent voor deze 

verbinding, die in onvoldoende hoeveelheid aanwezig is om zich met 

de totale hoeveelheid verbinding en het gemerkte equivalent daarvan 

te combineren, de gebonden verbinding van de ongebonden verbinding 

te scheiden en de radio-actieve concentratie van een of beide van 

de gebonden of ongebonden verbindingen te meten, met het kenmerk, 

dat het radio-actief gemerkte equivalent van de steroïde verbinding 

met selenium-75 wordt gemerkt. 

2. Analyse pakket voor het uitvoeren van de verzadigings-

analyse volgens conclusie 1, omvattender 

a) een met selenium-75 gemerkt equivalent van de te ana-

lyseren steroïde verbinding, en 

b) een specifieke reactiecomponent voor het combineren met 

de te analyseren steroïde verbinding. 

J. Pakket volgens conclusie 2, tevens omvattende: 

c) een voorraad te analyseren steroïde verbinding voor toe-

passing in standaardproeven. 

d) middelen voor het scheiden van de gebonden verbinding 

van de ongebonden verbinding, en 

e) een veelvoud van buizen voor het uitvoeren van de analyse.. 

4. Pakket volgens conclusie 3, daarin elke buis een 

standaardhoeveelheid radio-actiêf gemerkt equivalent van de te 

analyseren steroïde verbinding, en een standaardhoeveelheid van 

de specifieke reactiecomponent om met de te analyseren steroïde 

verbinding te combineren, omvat» 
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