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Research Corporation, te New Tork, ÏÏ.7. Ver, Staten, van Amerika 

Werkwijze voor het bepalen, volgens een radio-immuno-proef 

van de aanwezigheid van Neisseria gonorrhoeae-antilichamen 

in serum van de mens. 

Dè uitvinding heeft in het algemeen betrekking op massa-

onderzoeksaethoden voor het onderzoeken van grote aantallen personen 

op een aanwezige of vroegere gonorroe»infectie. 

Gonorroe is een van de veelal geregistreerde bacterienziekten 

bij de mens, waarvan het hardnekkig voorkomen, als een belangrijk 

gezondheidsprobleem in toenemende mate heeft geleid tot het zoeken 

naar nieuwe en betere methoden voor de detectie,, 

De tegenwoordig toegepaste massaonderzoekscefchode is een 

bacteriologische methode, die pas na 2 tot 7-dagen kan worden vol-

tooid. 3ovendien is het das-rbïj .vereist, dat een monster van het 

door gonorroe veroorzaakte exsudaat in het onderzoekslaboratorium 

arriveert met het kwetsbare gonococcus organisme in een nog levens-

vatbare toestand, hetgeen een natuurlijke tijdslimiet van slechts 

2 dagen betekent. 

Voor de detectie van axülichamen in sera is verder een sero-

logische methode bekend, die gebaseerd is op de ontdekking en 

isolering van een thermisch labiel antigen, dat geproduceerd wordt 

door Neisseria gonorrhoeae (N„g) organismen (vergelijk octrooiaan-

vrage 73.12082 ïJed. en Brits octrooischrift 1.378.10J).Dit antigen 

reageert niet met kruisreactie-antilichameix, die eveneens in de 

sera aanwezig kunnen zijn, v/aardoor het aantal valse positieve reac-

ties, zoals deze bij ae voordien toegepaste serologische methoden 

konden optreden en de waarde daarvan op zeer nadelige wijze be-

ïnvloeden, sterk wordt verminderd. Bij deze bekende techniek worden 

de antig«nen met het antilichaam tot omzetting- gebracht en wordt de 

aanwezigheid v--ix het gevormde complex bepaald. Bij de belangrijkste 

uitvoeringsvormen wordt het complex tot omzetting gebracht met een 

gemerkt anti-mens-immunoglobuline G. Het immunoglobulins is gemaakt 

siat een fluorescerende verbinding, een radioactief element of een 

enzym. De merker wordt dan volgens geschikte methoden, zoals tel-
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methoden voor de radioactiviteit, gedetecteerd. 

Optimale bronnen voor het antigen zijn kweken van 

Neisseria gonorrhoeae ATCC 2182J (B-5&5), 21824 (B-370) en 21825 

(B-1094) hoewel eveneens een aantal N.g-microorganismen als antigen-

bronnen kunnen dienen. 

Volgens de uitvinding werd nu een nieuwe radioimmunoproeftech-

niek gevonden, die het mogelijk maakt het antigen-antilichaam-con-

jugaat op gemakkelijke wijze te detecteren. 

Volgens de werkwijze van de uitvinding wordt de aanwezigheid 

van N.g-antilichamen in serum gedetecteerd onder toepassing van de 

volgende trappen! 

A. Toevoeging van anti-mens-IgG aan het te onderzoeken serum in 

een gebufferd waterig milieuj 

B. Daarna volgend toevoegen van een thermisch labiel antigen, 

dat geproduceerd is door een N.g.kweek en gemerkt is met een 

radioactief element; 

C. Bebroeding van het verkregen mengsel bij een temperatuur van 

ongeveer b tot k5°C gedurende een periode van ongeveer Zh tot 

2 uren bij een pH van ongever 6,5 tot 8,5 onder vorming van een 

antigen-antilichaam-conjugaat, indien de antilichamen aanwezig 

zijn, en 

D. bepaling van de radioactiviteitsgraad als een maat van de aan-

wezigheid van het antigen-antilichaam-conjugaat. 

Het antigen, dat bij deze proef wordt toegepast, is het thermisch 

labiele antigen, dat bij de bovenvermelde bekende techniek werd toe-

gepast en beschreven is in de bovenvermelde Nederlandse octrooiaan-

vrage en in het vermelde Britse octrooischrift. Voor het doel van 

de proefmethode volgens de uitvinding wordt het antigen gemerkt met 

een radioactief element, waarvan de aanwezigheid met behulp van ge-

bruikelijke middelen, zoals een teller, kan worden bepaald. 

De methode voor het kweken en isoleren vindt op de onderstaand 

beschreven wijze plaats. Deze methode is van toepassing op een aan-

tal N.g. organismen met inbegrip van de organismen, die bovenstaand 

aan de h&nd van ATCC nummers daarvan zijn geïdentificeerd alsmede op 

bekende organismen, die in de cultuurcollectie van aanvraagster ge-

ïdentificeerd zijn met de codeaanduidingen B-273, B-125 en B-2169. 
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Kweken van If. gonorrhoeae B-570 werden in een gelyofiliseerde 
toestand gehouden of op een halfvast medium gehouden en, indien nood-
zakelijk gereconstitueerd. Weefselcultureflessen met een capaciteit 
van 820 cm^, die 80 tot 1Q0 ml van een houtskoolmedium bevatten, 
werden daarna met een cellensuspensie in een steriele fysiologische 
zoutoplossing geënt, welke cellen gedurende 18 uren bij een tempera-
tuur van 35°C waren gekweekt op schuine konijne-chocolade-agar-
platen in een atmosfeer met k tot 8% C02. Ha verloop van 18 tot 2k 
uren werden de cellen weer in een zoutoplossing gesuspendeerd en 
overgebracht in metalen schalen, die eik ongeveer 1 liter van het 
houtskoolmedium bevatten» Na een bebroeding gedurende een nacht 
werden de cellen verzameld door elke schaal met 150 tot 200 ml steriele 
fysiologische zoutoplossing te wassen. De verkregen suspensie werd 
over steriel gaas afgefiltreerd, waarna het filtraat gedurende 10 mi-
nuten in een Sorvall centrifuge RC2-B bij een temperatuur van 5°C 
werden gecentrifugeerd met een snelheid van 10.000 omwantelingen/mi-
nuut. 

De bij het centrifugeren verier eg en cellenkorrels werden ver-
enigd, gewogen en gesuspendeerd in een isotone zoutoplossing, die 
0natriumdodecylsulfaat bevatte (k,0 ml/g vochtig cellenmateriaal). 
Deze suspensie werd gedurende 10. minuten bij kamertemperatuur mild 
gehomogeniseerd en vervolgens gedurende 10 minuten gecentrifugeerd 
met een snelheid van 15000 omwentelingen/minuut. De bovenstaande 
fracties werden verzameld, terwijl de cellenkorrels op de bovenbe-
schreven "wijze opnieuw met 0,1% natriumdodecylsulfaat werden geëxtra-
heerd. De verenigde bovenstaande natriumdodecylsulfaat bevattende 

fracties werden met een snelheid van 5000 omwentelingen/minuut ge-
centrifugeerd teneinae resterende cellen te verwijderen, waarna zij 
bij een temperatuur van 4°C werden bewaarde in 0f02% natriumazide. 
De antigeniciteit van deze extracten alsmede van de extracten, die 
op de onderstaand beschreven wijze zijn gezuiverd, werd gecontro-
leerd volgens een bekende fluorescentie-inhibitieproef, zoals be-
schreven in de bovenvermelde Nederlandse octrooiaanvrage en het 
eveneens genoemde Britse octrooischrift. 

De verenigde natriumdodecylsulfaat bevattende extracten werden 
bij een temperatuur van tot 15 mg/ml geconcentreerd met behulp 
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van een Amicon-ultrafilter met een PM-10 membraan onder een druk 

van 0,7 kg/cm . Vervolgens werden 20 ml concentraat aangebracht op 

een kolom van 5,0 x 95 cm met Bio-Gel A-5 m (7^-1^9^) dat tevoren 

tot evenwicht was gebracht in een 0,05 m.NH^HCO^-oplossing, die 

0,01% natriumazide bevatte. Het elueren van de kolom werd bij een 

temperatuur van met deze oplossing uitgevoerd met een stroom-

snelheid van èk ml/uur. Fracties van elk 20 ml werden verzameld, 

waarvan de GC-antigen bevattende fracties werden verenigd (fracties 

55-45) en tot 1 mg/ml eiwit werden geconcentreerd in een Amicon-

ultrafilter, zoals bovenstaand beschreven. 

Het op een agarosekolom gezuiverde GC-antigen (6,6 mg eiwit 

in 6,0 ml van een 0,05 m NH^HGO^-oplossing) werd met 0,6 mg 

kristallijn desoxyribonuclease en 0,25 mg kristallijn ribonuclease 

gemengd, waarna de verkregen oplossing gedurende 2h- uren bij een 

temperatuur van 25°C werd gedialyseerd tegen 2 x 2 1 van een 

0,05 m NH^HCOj en 0,01 m MgCl.,-oplossing? die 0,01% natriumazide 

bevatte. Het grootste gedeelte van het eiwit werd gewonnen, zoals 

uit de Lowry-eiwitanalyse bleek, maar het grootste gedeelte van het . 

nucleinezuur werd verwijderd, zoals bleek door een vermindering van 

de absorptie bij 280 nm met k-8% en bij 2Ö0 nm met 67%. Het met 

nuclease behandelde GC-antigen-mengsel werd daarna bij een temperatuur 

van k°C gechromatografeerd aan een kolom van 2,0 x k2 cm met Bio-Gel 

A-1,5 m , dat teloren tot evenwicht was gebracht met een 

0,05 m. NH^HCOj-oplossing. Fracties van elk 3,2 ml werden opgevangen 

bij een stroomsnelheid van 9,6 ml/uur. Het GC-antigen werd daarbij 

als 'én énkele scherpe piek geelueerd bij het holtevolume van de 

kolom (fracties ik tot 18) en werd in een Amicon-ultrafilter met 

een PM-10 membraan onder een druk van 0,7 kg/cm geconcentreerd. 

De eiwitopbrengst bedroeg 60%. 

Het bovenbeschreven partieel gezuiverde GC-antigen werd gè-

jodeerd volgens het enigszins gemodificeerde voorschrift van Syvanen 

c.s., zoals beschreven in J.Biol.Chem. 195, 265 (195*0 , waarbij de 

volgende componenten gedurende J0 seconden op kamertemperatuur werden 

gehouden: 10̂ ,ul van een 0,001 m.KJ-oplossing, 10̂ -ul NA12^ J (7,7 x 

lO^cpm); 10̂ ,ul van een 0,0015 m.chlooramine T-oplossing en 2yul 

1 n.H^SO^. Bij deze oplossing werden 25yul van een 0,5 n.kaliumfosfaat-

oplossing op een pH van 7,1 en 0,1 ml partieel gezuiverd GC-antigen 
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( W y u g eiwit) dat 0,05% natriumdodecylsulfaat bevatte, gevoegd. Hadat 

het mengsel nog 2 tot k minuten had gestaan, werden 10^ul van een 

1 s.2-mercaptoethanoloplossing toegevoegd en werd<fe verkregen oplos-

sing over een kolom van 0,9 x 26 cm met Bio-Gel A 1,3 m 

leid. De kolom, die tevoren tot evenwicht was gebracht met een 

0,05 m.kaliumfosfaatoplossing op een pH ven 7,0, werd met deze buf-

ferjantwikkeld met een stroomsnelheid van 20 zal/uur* Daarbij werden 

fracties van elk 1,2 ml verzameld» Het gecodeerde GC-antigen werd 

scherp geelueerd tussen de buizen 6-8, terwijl het 125 jodideion 

tussen buizen 1J-18 werd geelueerd. Bij telkens 0,5 ml van hét ver-

zamelde GC-antigen werden ml 1-procents runderserumalbumine 

(B3A), dat 0,02 m.EDTA bevatte en 0,1 ml 1—procents natriumazide ge-

voegd. 

Het antigen-antilichaam-conjugaat werd gevormd door een reactie, 

iie in verloop van een periode van ongeveer Zb tot 2 uren bij een 

temperituur van ongeveer 4°C tot plaats vond in een waterig 

milieu bij een pïï v~n ongeveer 6,5 tot 8,5- De reactie werd uitge-

voerd door het te onc-erzoeken serum te mengen met een waterige buf-

fer en anti-mens-IgG toe te voegen, gevolgd door toevoeging van het 

gekerkte antigen. De volgorde van het toevoegen is uiterst belang-

rijk en geheel onverwacht. Volgens de normale methode voor het vor-

men van conjugaten wordt het antigen bij het serum gevoegd, waarna 

pas het anti-sens-IgG wordt toegevoegd. Geheel onverwacht werd ge-

vonden, dat de normale methode in het geval van het thermisch la-

biele antigen volgens de uitvinding niet kan worden toegepast, omdat 

de proef niet voldoende gevoelig is om met een nuttige betrouwbaar-

heidsgraad onderscheid te m&ken tussen positieve en negatieve sera. 

t.anneer echter cis S-Id normale volgorde volgens dejuitvinding bij het 

rn'ivotjgeri wordt toegepast, is de proef bijzonder gevoelig en repro-

GUOserba£.r en is onder toepassing van de proef een detectie van 

positieve isannen en vrouwen van. zelfs 85% of meer mogelijk. 

'•Is verdient een met fosfaat gebufferde zoutoplossing 

'yf, , vrl tj /:<id.ko'>p 'in h a i ro uv/bur het 

ook een aantal s-nuere buffers kan worden toegepast, ïypx;;on0 vo'>c~ 

beelden van algemeen bekende" buffers, die bij de uitvinding kunnen 

worder. toegepast, zijn boraat-, glycine-, pyrofosfaat- en imidazool-

huffers. 
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Bij een typische uitvoeringsvorm van de detectie van anti-
lichamen worden 0,1 ml van een met fosfaat gebufferde zoutoplos-
sing met een pH van 7,2, 5yUl serum, 30^ul schaap-antimens-IgG 
(Meloy Laboratories, 6 , 4 mg antilichamen/ml) en 10 tot 20̂ ,ul met 
"^J gemerkt GC-antigen (3000-5000 cpm)(tikken per minuut) zoals 
bovenstaand beschreven met elkaar gemengd» Het is zelfs mogelijk 
minder dan serum te gebruiken mits de toegevoegde hoeveelheid 
anti-mens-IgG ingesteld wordt op het verschaffen van een maximale 
radioactiviteitsprecipitatie. Het antigen-antilichaam-reactie-
mengsel werd daarna 2 uren op een temperatuur van 45°C gehouden 
(behroed) waarna na afloop van deze periode 0,50 ml met fosfaat 
gebufferde zoutoplossing werd toegevoegd. De met fosfaat gebufferde 
zoutoplossing kan worden weggelaten maar werd toegepast om een 
grotere kolom van het materiaal te verkrijgen en zo het hanteren 
te vergemakkelijken. De suspensie werd over een Whatman GF/C filter 
van 2,4 cm afgefiltreerd onder toepassing van een. microanalyse-
filterinrichting van pyrexglas. 

Het filter werd tevoren gewassen om een niet-specifieke bin-
ding van antigen tot een minimum te beperken. Het milieu, dat voor 
het voorafgaande wassen de voorkeur verdient,'is een runder serum-
albumine, hoewel ook andere reagentia, zoals mens-serum immumoglo-
buline, ovalbumine en hemoglobine kunnen worden toegepast. Voor het 
voorafgaand wassen wordt bij voorkeur 0,5 ml van een oplossing ge-
bruikt, die 2 gew.% fractie 5 van runder serumalbumine in combina-
tie met een chelaten vormend middel , zoals 0,01 m.ethyleendiamine-
tetraazijnzuur (EDTA) bevat. 

Na het affiltreren werd het neerslag grondig met water gewas-
sen. De radioactiviteit van het neerslag werd daarna volgens een 
geschikte methode bepaald, bijvoorbeeld met behulp van een f -spec-
trometer. Eveneens werden tellingen uitgevoerd en controlereactie-
mengsels, die alle componenten van het reactiemilieu bevatten, af-
gezien van het serum. De hierbij gevonden waarden werden afgetrok-
ken van de resultaten, die met positieve en negatieve sera werden 
verkregen. Deze maatregel dient om de geringe mate van radioactivi-
teit, die met negatieve sera is verbonden proportioneel te vermin-
deren, omdat de controlewaarden dikwijls de helft van de telwaarden 
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leveren, die voor de negatieve sera worden gevonden. De •bovenbe-
schreven filtermethode, hoewel deze voor vele doeleinden bijzonder 
goed geschikt is, verdient echter niet de voorkeur voor bevolkings-
onderzoek op grote schaal. Voor dit doel verdient de centrifuge-
methode de voorkeur. De daarbij toegepaste bebroedingsmethode komt 
overeen met de methode, die bij de filtermethode werd toegepast, 
afgezien van het feit, dat de buffer een reagens bevat, om de niet-
speciiieke binding van het antigen te elimineren. Het- reagens ver-
vult dezelfde functie in het bebroedingsmedium als bij de filter-
methode voor het wassen van het filter. Dezelfde reagentia kunnen 
v/orden toegepast, waarvan runder serumalbumine weer de voorkeur 
verdient. 

Sen typisch voorbeeld van een babroedingsmedium bevatte 
0,2 sil met fosfaat gebufferde zoutoplossing, die 2 gew.% runder serum-
albumine en 0,02 m.EDTA of ander chelaten vormend middel bevatte, 

125 
5^ul serum, 30^ul schaap-antimens-IgG en 10 tot 20̂ ,ul met J ge-
merkt antigen. 

Na het bebroeden van het als voorbeeld beschreven bebroedings-
medium werden 3 van een met fosfaat gebufferde zoutoplossing bij 
het reactiemengsel gevoegd, dat daarna gecentrifugeerd werd bij 
ongeveer 2000 tot ^000 g. De bovenstaande fracties werden weggeworpen, 
waarna de centrifugebuis opnieuw met'3 ml van de met fosfaat gebuf-
ferde zoutoplossing werd gewassen en opnieuw gecentrifugeerd. De bo-
venstaande vloeistof werd daarna weer weggeworpen, waarna het neer-
slagsan de r«dioactiviteitstelling werd onderworpen, bijvoorbeeld 
met e?n gamma-ie11er. 

Natuurlijk kunnen evenals bij de filtermethode andere buffers 
&ij de centrifugemethode worden toegepast. Bij beide methoden kan. 
het chelaten vormende middel worden weggelaten. 125 ioev/el de methode beschreven is voor J als het detecteerba-
re element kunnen eveneens andere worden toegepast, bijvoorbeeld 
ik C-azijnsuuranhydride, -maleinezuuranhydride, -fluordinitrobenzeen, 

32 -fluoresceine en -isothiocyanaat, P-diisopropylfluorfosfaat en 
•̂ g ->25 S-fenylisothiccyanaat. Als detecteerbaar element verdient J 
de voorkeur, omdat niet een scintillatieoplossing vereist is indien 
het in eazgEmsa-stralenspectroaeter wordt gebruikt en een voldoend 



gamma-emittor met een. voldoend korte halfwaardetijd is om de geva-
ren van het werken daarmee zoveel mogelijk op te heffen. 

Een vergelijking van de reactiviteit van'bekende positieve en 
negatieve sera onder toepassing van de filterproefmethode is weer-
gegeven in de bijgaande figuur, waaruit blijkt, dat de reactie recht- 5 
evenredig is met de toegevoegde hoeveelheid antigen. Afhankelijk van 
de antigenbereiding en de hoeveelheid gonococcen-antilichamen in 
de toegepaste sera kan de verhouding van gemerkt antigen, dat door 
positieve sera wordt gebonden tot gemerkt antigen, dat door negatieve 
sera wordt gebonden wisselen van 10:1 tot 30:1. 10 

Het is van belang, maar evenwel niet van essentieel belang het 
GC-antigen ongeveer op hetzelfde tijdstip bij elk monster te voegen, 
dat wil zeggen binnen ongeveer 2 minuten na het schaap-antimens-
IgG, omdat de mate van antigenprecipitatie verband houdt met het 
moment van toevoegen. Zo wordt bijvoorbeeld, indien het antigen . 15 
60 minuten na het schaap-antimens IgG wordt toegevoegd een verminde-
ring van de antigenbinding met ongeveer de helft waargenomen. Indien 
het antigen daarentegen juist v65r het anti-mens IgG bij negatieve 
sera wordt gevoegd, worden overmatig hoge waarden verkregen, waardoor 
in feite de verhouding tussen positieve en negatieve reacties ver- 20 
minderd wordt tot ongeveer 3/1 tot 1/1. Deze factoren kunnen echter 
worden gecompenseerd indien het om de een of andere reden gewenst of 
noodzakelijk is niet een snelle toevoeging van GC-antigen toe te 
passen. 

Gewoonlijk zijn reacties in duplo, die niet meer dan 3000 tot 25 
65OO cpm gemerkt GC-antigen bevatten, voldoende om onderscheid te 
maken tussen positieve en negatieve sera. Vergelijkingen worden uit-
gevoerd met contrsbles of negatieve voorraden of sera. Volgens een 
optimale methode wordt een titratiecurve, zoals weergegeven in de 
bijgaande figuur, gemaakt. Gewoonlijk kan een serum positief worden 30 
geacht wanneer het drie malen de hoeveelheid antigen bindt, die door 
een negatieve voorraad wordt gebonden. 

Voor het vaststellen van de gevoeligheid en de specificiteit 
vaa deze methode werden 152 sera (van 57 mannen en 95 vrouwen) vol-i . 
gens een dubbel-blind onderzoek onderzocht. Alleen sera van patienten, 35 
waarbij de gonorroe-diagnose bacteriologisch was bevestigd, werden 
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positief geacht, terwijl de negatieve controles verkregen werden 
bij personen, die volgens bacteriologisch en klinisch onderzoek nega 
tief waren. 

Zoals blijkt uit de onderstaande tabel A verschaft de werkwijze 
volgens de uitvinding een zeer hoge betrouwbaarheidsgraad voor de 
detectie van gonorroe bij mannen en vrouwen. Zo was het mogelijk 
op correcte wijze 97$ van de besmette mannen en 88% van de besmette 
vrouwen vast te stellen. Slechts in drie gevallen werden valse 
positieve reacties vastgesteld. Bij deze proef werden 20 duplicaten 
en twee triplicaten ingelast, waarbij in geen van deze gevallen een 
verschil in deze resultaten werd vastgesteld- De onmogelijkheid in 
sommige gevallen van een detectie van positieve gevallen is niet 
verrassend, omdat de antilichaamtiters op het moment van nemen 
van de serummonsters nog geen detecteerbare waarden kunnen hebben 
bereikt. 

Tabel A 
Vergelijking van kweek- en gevalhlstorie-diagnoses op gonorroe 
met de radioimaunoloproef. 

geslacht beslist positief beslist negatief 
kweek RIB % historie en EIB % 

kweek 
mannen 38 33 87 19 17 "' 90 
vrouwen 60 53 88 - 35 34 97 

C O N C L U S I E S 
1. Werkwijze voor het bepalen volgens een radio-immunoproef 

van de aanwezigheid van Neisseria gonorrhoeae-antilichamen in 
serum van de mens, ra ; t h e t k e n m e r k , dat men de volgende 
trappen toepast en in de aangegeven volgorde uitvoert: 

Toevoegen van. anti-mens IgG aan het te onderzoeken serum in een 
gebufferd waterig milieu, 

B. daarna volgend toevoegen van een thermisch labiel antigen, 
ö&t geproduceerd is door een kweek van Neisseria gonorrhoeae 
en gemerkt is met een detecteerbaar radioactief element, 

C» bebroeding van het verkregen mengsel gedurende ongeveer 24 tot 
2 uren bij een temperatuur van ongeveer 4°C tot 45°C bij een 
pH van ongeveer 6,5 tot 8,5 onder vorming van een antigen-anti-
lichaam-conjugaat, indien de antilichamen aanwezig zijn, en 
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P. bepaling van de radioactiviteitsgraad als een maat van de aan-
wezigheid van het antigen-antilichaam-conjugaat. 
2. Werkwijze volgens conclusie 1, m e t h e t k e n m e r k , 

dat men het mengsel, dat na de bebroeding van trap G wordt verkregen 
affiltreert over een filter, dat tevoren gewassen is met een reagens 
behorende tot runder serumalbumine, mens serum-immunoglobuline, -
ovalbulnine en -hemoglobuline, om het antigen-antilichaam-conjugaat 
af te scheiden, waarna de radioactiviteitsgraad in het verkregen 
neerslag wordt bepaald volgens trap D. 

Werkwijze volgens conclusie 2 , m e t h e t k e n m e r k * 
dat het reagens, dat voor het wassen van het filter wordt gebruikt, 
runder serumalbumine is0 

Werkwijze volgens conclusie 1, m e t h e t k e n m e r k , 
dat het gebufferde waterige milieu bij trap A een reagens bevat be-
horende tot runder serumalbumine, mens-serum-immunoglobuline, -oval-
bumin e en -hemoglobuline en men bij trap B het thermisch labiele anti-
gen tez-:jr.en met runderiserumalbumine toevoegt, terwijl men het na de 
bebroeding bij trap C verkregen mengsel met een waterige buffer ver-
dunt en vervolgens centrifugeert en vervolgens de radioactiviteits-
graad in het verkregen neerslag bij trap D bepaalt. 

werkwijze volgens conclusie m e t h e t k e n m e r k , 
d?t het reagens runder-serumalbumine is. 

6. Werkwijze volgens conclusie k of 5? m e t h e t k e n -
m e r k , dat de buffer een met fosfaat gebufferde zoutoplossing is. 

7. Werkwijze volgens een of meer der voorafgaande conclusies, 
m e t h e t i c e n m e r k , dat het radioactieve element bij 

125 trap B J is. 
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