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Monsanto Company, te St. Louis, Missouri, Ter. St. v. Amerika. 

Inrichting roor immuno"bepaling van een component. 

Stralings immunobepaling ("radioimmunoassay", ook "wel 

met BIA aangeduid) is een zeer gevoelige methode voor het zowel kwalita-

tief als kwantitatief "bepalen van antigenen.of antilichamen. Hoeveelheden 
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van.slechts 10 gram kunnen vorden aangetoond. De methode "berust op 

de concurrentie tussen gemerkt en ongemerkt antigeen voor een vaste en 

"beperkte hoeveelheid antilichaam, zoals door R. Yalow c.s. in J. Clin. 

Invest. 39 (1960), 1157 beschreven is. De hoeveelheid ongemerkt anti-

geen beïnvloedt de verdeling van het gemerkte antigeen in aan antilichaam 

gebonden ea antiliehaam-vrij, gemerkt antigeen. Dat betékent, dat hoe meer 

ongemerkt antigeen aanwezig is, des te minder gelegenheid krijgt gemerkt , 

antigêéii 0at met antilichaas te combineren. 

In bijgevoegde tekeningen zijn fig. 1-3 standaard-

krommen, die verkregen zijn door standaardconcentraties van bepaalde 

antigenen volgens deze uitvinding te meten, Fig. 4 en 5 zijn een afbeel-

ding van een reageerbuiseenheid, waarmee volgens deze uitvinding kan 

worden gemeten. 

De term "eenheid" wordt hierin gebruikt om een ver-

zameling van alle chemicaliën of sommige ervan, mét inbegrip van de meet-

buizen en aanwijzingen voor het uitvoeren van een stralingsimmunobepaling 

aan te geven. 

• De term "antilichaam" of "antilichamen" wordt gebruikt 
/ 

voor het aanduiden van een groep yan serumprotexnen, die ook wel gamma-

globulinen of immunoglobulinen worden genoemd, en die specifiek met een 

antigeen of hëpteen zullen reageren. De meeste van deze antilichamen be-

horen tot de IgC categorie, terwijl de andere categoriën met IgA, IgM, 

IgD en IgE worden aangeduid. De term wordt ook gebruikt voor bepaalde 

hinpproteïnen, die bepaalde antigenen herkennen, zoals dergelijke proteïne 

voor cyclisch AMP en voor Cortisol bijvoorbeeld-. 

De term "antigeen" wordt hierin zodanig gebruikt, dat 

hij betrekking heeft op een stof, die met een antilichaam, zal reageren* 

Antigenen worden vaak gekenschetst, doordat zij in staat zijn om de vorming 
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ran een antilichaan in te leiden en met dat antilichaam' te reageren» 
In het geval van heptenen echter, moet aan een drager, zoals bijvoorbeeld: 
inerte absorberende deeltjes, synthetische peptiden» of natuurlijke pro- . 
tcfncrolekulen, worden gekoppeld om de vorming van antilichaam in te lei» ' 
den. Materialen, die gewoonlijk als dragers worden gebruikt, zijn onder ; 
andere bijvoorbeeld de albuminen (van mensen, runderen of konijnen), j 
synthetische peptiden (bijvoorbeeld polylysine), inerte absorberende ! 
deeltjes (bijvoorbeeld met dextran beklede houtskool) en polymeren ; 
(bijvoorbeeld polyvinylpyrrolidone1. Heptenen zullen echter bij afwezig- | 
heid van een drager nog met antilichamen reageren en zij kunnen in de ! 
antigeen-antilichaam reaktie bepaling volgens deze uitvinding al dan 
niet met dragers worden gebruikt. ' 

Een noodzakelijk vereiste voor het verkrijgen • 
van eenduidige resultaten net cfe stralingsimmunobepalingsmethode is de 
scheiding tussen het aan antilichaam gebonden en antilichaam-vrije anti-, ; 
geen. Door het ontwikkelen van allerlei in vaste fase uitgevoerde methoden 
is een snelle en efficiënte scheiding verkregen. Bij bepalingen van het -. 
type met vaste fase wordt het antiliehaam of antigeen aan een adsorbens, , 
dat het scheiden of neerslaan van gebonden of mje frakties vergemakke-
.ijkt, gebonden of gefixeerd, Zie bijvoorbeeld K. J. Catt in het Ameri-
ca,inne Octrooischrift 3.6*i6.3k6 en in Science J[58 (19ÖT) 1570.' 

De in vaste fase uitgevoerde antilichaam tech- - » 
deken ̂..-iV-en gebruik van antilichamen, die aan onoplosbare polymeren co- , 
-•alert gebonden of gefixeerd, covalent verknoopt of fysisch aan een ma-
eriaal, zoals bijvoorbeeld plastics, glas of vers opgebrachte metalen, ; 
ead.:orbeerd tijn. De onoplosbare dragers of immunoadsorbentia omvatten 
entonictieeltjes, broomethylcelluiose, de verknoopte dextranen ("Sphadex") 
r: gekorrelde agarose ( "Sephadex"). 

Hoewel in de vaste fase antilichaam systemen 
rote hoeveelheden antilxehaaen nodig zijn, hebben zij bepaalde voordelen., 
et binden van het antigesn gaat snel, werkelijk irreversibel, en de beide 
an en kunnen door eenvoudig te decanteren <of met lage snelheid te centri-
ugeren van elkaar worden gescheiden. In vele gevallen kunnen antilichaam-
plossing opnieuw voor adsorptie gebruikt worden. 

Gepolymeriseerde antilichamen, die covalent met 
thylchloorformaat of glutaaraldehyde verknoopt zijn, maken een praktisch 
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uitvoerbare en nauwkeurige bepalingsmethode nogelijk. Bij deze methode 

is echter centrifugeren met hoge snelheid nodig teneinde het antigeen-

antilichaam komplex neer te slaan. 

De in vaste fase uitgevoerde antilichaam methode door 

5 hinden-adsorptie omvat het gebruik van poly{tetrafluorethyleen-Y-aniino-

styreen) ("Protapol")-poeder , poly(tetrafluorethyleen-y-isothiocyanato-

styreen)poeder ("Protapol Dl/l") of met polypropyleen beklede schijven 

en polypropyleen of polystyreen plastic "buizen. De voorbereiding van de 

met antilichaam beklede schijven of buizen kan door de pE, molariteit, 

10 temperatuur en proteïneconcentratie van de incubatie-oplossingworden be-

: invloed. Met deze techniek kunnen echter veel bepalingen snel -worden 

uitgevoerd en hij is uiterst gevoelig en reproduceerbaar. 

Bij een modificatie van de vaste fase methode, die door 

T. Goodfriend c.s. in ïnrnunochemi stry 6 (1969), köU beschreven is, wordt 

15 gebruikgemaakt van een acrylasiide gel, die het antilichaam schijnt in te 
1 * 

sluiten, maar fie diffusie van laagmolekulaire antigenen toelaat. 

VerËre informatie over stralingsimaunobepaling staat 

door D.S. Shelley c.s. in Clin. Chera, J£ (1973), beschreven, 

Terwijl de stealingsimmunobepaling in de klinische prak-

20 tijk een waardevolle techniek is, is de toepassing, ervan betrekkelijk 

beperkt gebleven. Een mogelijke reden hiervoor is, dat hij moeilijk 

op te stellen.is, in het bijzonder in geval van een niet-routine bepaling. 

Voorts zijn in de handel verkrijgbare eenheden vaak onbetrouwbaar, weinig 

stabiel en kort-houdbaar , ingewikkeld en omslachtig, zodat voor'hun be-

25 diening geschoold personeel nodig is. 

Deze uitvinding heeft ten doel om te voorzien in een 
r. 

gemakkelijk toestel voor de immunobepaling van een component van de anti-

lichaam-antigeen reaktie. Een ander doel is het verschaffen van een verbe-

terde eenheid voor de stralingsirrrniuncfbepalingsmethode, die de nadelen 

30 van de al genoemde bekende methoden niet bezit. 

Bij verrassing werd gevonden, dat de doeleinden van deze -

uitvinding met voorkeur worden bereikt door.alle reagentia, die voor een 

stralingsiamunobepaling nodig zijn, op zodanige wijze in een enkele buis 

ond'jr fcc brengen, -'lat het n,rit>illcïmm basi "tenminste se/i Ssél vfiri Hek öt>x><=r'~ 

35 vlak wordt gebonden en het antigeen in vaste vorm over tenminste een deel 

van het oppervlak gedispergeerd, maar niet aan dit oppervlak of aan het 

7 5 1 2 5 2 8 
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ant il. leraart gebonden, wordt. 

als een geheel uitgevoerde eenheid voor stralingsiaimunobe-

ir. raste fase biedt ten opzichte van andere stralingsiimmino 

e-ï-'-e:<ïr. verscheidens voordelen, Hiertoe behoren onder andere 1) het s> 
5 riet r.eer bestaan van de noodzaak, dat degene, die ermee werkt, redio-

aktief materiaal moet verdunnen of afpipetteren bij het combineren van ; 

de ocrtr ener: ten bij het uitvoeren van een bepaling, waardoor zijn veilig-. • 

heid v?r~rcct wordt; 2) het niet meer bestaan van de noodzaak voor degene,' 

die ermeer werkt, or. enig materiaal, met uitzondering van het monster j 

var. de rati?nt, te verdunnen of af te pipetteren, waardoor de kans op 

foutpn er. ie tijd, die voor het uitvoeren van de bepaling gébruikt is ; 

kleiner tri jr. geworden en. (3) de vergrote stabiliteit en houdbaarheid. I 

Daardoor r.aikt de als een geheel uitgevoerde eenheid voor in vaste fase 

uitgevoerde stralingsimsiunobepaling volgens deze uitvinding potentiële l 

15 besparingen in tijd van de laboratoriumwerker, kosten aan eenheden voor :* 

een laboratorium en onderzoekkosten voor een patiënt mogelijk. \ 

Dene uitvinding heeft betrekking op een toestel voor toepassing 

bij de imnuncberaling van een component van de antigeen-antilichaam reak- : 

tie, waarin een van de componenten aan een vaste oppervlak gebonden wordt 

20 en een van da componenten gemerkt wordt en in vaste fase, dat zij het 

niet-rebo.nden, aanwezig is. Sea van de componenten kan aan een plastic 
T> . . . 

opervlak geadsorbeerd worden, terwijl de andere gemerkte component m vaste 

fase aar. oppervlak gedispergeerd, naar er niet aan gebonden wordt, 

en ook niet aan de andere componenten. Volgens een aspekt van de uitvinding 

25 wordt hat. toestel voor het gebruik in een inerte atmosfeer bewaard, waar-

door eer, -oaf.e stabiliteit wordt bereikt. Volgens een specifieker aspekt 

wordt een artilichaea aan het vaste oppervlak gead'-sorbeerd en is gemerkt 

antireer. in vaste fase, maar niet aan het oppervlak gebonden, aanwezig. 

-e uit-.-ir.ciag voorsiet ook in een werkwijze voor het voorbe-

30 reiden var. hst bepalingstoestel, doordat een component op tenminste een 

deal var. oer r--.pervlak opgebracht en eraan gebonden wordt, waarna het 

oppervlak zodanig met gemerkte component in Kontakt wordt gebracht, dat 

de gemerkte component in vaste fase over tenminste een deel van het op-

pervlak '--rdt gedispergeerd. Volgens een specifieker aspekt wordt bij de 

35 verVvijtv ---ar. ca-aanant uit oplocsir/» op het oppervlak opgebracht en een • 

r " v-••.?. >; andere component in gesnerkte vorm opgebracht en de oplos-



sing snel gevriesdroogd. 

De uitvinding voorziet ook in een werkwijze voor het "bepalen 

van antigeen.of antilichaam, waarbij een oppervlak van een van de compo-

nenten eraan gebonden̂ en van een gemerkte component, die in vasté fase, 

naar niet gebonden aanwezig is, wordt voorzien; het oppervlak met een 

oplossing, die de te bepalen component bevat, in kontakt wordt gebracht; 

de oplossing van het oppervlak wordt gescheiden en de gemerkte component 

op het oppervlak of in oplossing wordt bepaald.. Volgens een specifieker 

aspekt wordt met de werkwijze voorzien in een plastic reageerbuis, potje 

. of cuvette, waarbij antilichaaan. op een deel van het binnenoppervlak gead-

sorbeerd is en waarbij radioaktief gemerkt antigeen in de reageerbuis 

in vaste vorm, maar niet aan het. oppervlak ervan of aan het antilichaam 

gebonden, aanwezig is * het binnenoppervlak met een oplossing, die de te 

bepalen component bevat, in kontakt wordt gebracht, zodat een uit een 

vaste fase (reageerbuis en eraan gebonden materiaal) en een vloeibare 

fase bestaand twee-fasen systeem ontstaat; de beide fasen van elkaar 

worden gescheiden en de straling van tenminste een van deze fasen wordt 

gemeten. Bij deze werkwijze, zoals deze als regel wordt gebruikt, "bevat 

het aonstéf antigeen, zodat dé hoeveelheid geaêïkte component', die aan 

de vaste stof gebonden is, wordt bepaald door concurrentie tussente ge-
t 

merkte antigeen en het antigeen in het monster. 

Volgens een ander aspekt kan de bepalingsmethode geacht 

worden de trappen te omvatten, waarin het. bepalingstoestel, zoals hierboven 

beschreven, wordt gemaakt. 

Bij deze uitvinding worden een gebonden component en een 
. r 

nxet-gébonden, vaste, gemerkte component m eikaas nabijheid als delen 

van een bepalingstoestel gebruikt, maarwDrdt voortijdige reaktie tussen 

de componenten vermeden. De bepaling hangt uiteraard af vanhet feit, 

of de componenten zullen reageren, zoals bijvoorbeeld een gebonden anti-

lichaam en een gemerkt antigeen. Men heeft gevonden, dat het uitvoerbaar 

is om het gemerkte antigeen in vaste toestand op hetzelfde oppervlak als 

het gebonden antilichaam aanwezig te hebben zonder dat binden of reageren 

plaats heeft, waardoor een goede bepaling mogelijk is. Het feit, dat der-

gelijke componenten van te voren tezamen in een bepalingstoestel verpakt 

kunnen worden, vergroot in sterke mate het gebruiksgemak van dergelijke 

bepalingstoestellen. Het is voor het gebruik alleen maar nodig om het mon-



tiër:-';, dat do te bepaler, component bevat, toe te voegen. 

® incubatieperiode wordt door decanteren en uitwassen een 

::~lle scheiding tussen de gebonden component, zowel gemerkt 

en de -viije component "bewerkstelligd, zodat de aktiviteit 

e genet er: kan worden, waarbij de waarde van de aktiviteit 

de concentratie van deze, in het monster te bepalen, 

I-Iet is gebleken, da4; een gewoon, betrekkelijk glad en 

npp5rrlak in het bepaiingstoestel gebruikt kan vor- • 

-•oerbeeld geperste plastic oppervlakken, zoals oppervlakken, 

plastic reageerbuizen voorkomen, en dat een vloeistof gemak-' 

nvoudig te decanteren, zonder te hoeven centrifugeren, op-

olijke middelen van het oppervlak gescheiden kan worden, 

e bij het maken van het bepalingstoestel gebruikt zijn, 

lijk ends gemerkte component in vaste vorm op het oppervlak . 

"ijr. aonder dat reaktie optreedt en wel in het bijzonder 

rïn het oppervlak van te voren tot lage temperaturen, zoals 

riespunt, is afgekoeld, voordat kentakt met de oplossing 

3 component plaats had, en waarin de oplossing daarna snel 

, zoals bijvoorbeeld door snel tot temperaturen van -50°C 

f tr: koelen. Zowel de lage temperatuur als de snélle om-

yC vor!n leveren een bijdrage oir. reaktie te vermijden. Na 

.ö gemerkte component als een over het oppervlak van de 
(.i sper geerde vaste stof aanwezig. Tussen het oppervlak en -

•ponent kan van enige aantrekking sprake zijn, maar de 

ent is in die zin ongebonden, dat hij door opbrengen van 

monster-oplossingen, gemakkelijk van het oppervlak 

- jy- v-A -,v> 

"'-t cis oen geheel uitgevoerde toestel voor stralings-

•-. f3.ro volgens deze uitvinding is in het bijzonder 

•-̂ o.ailr.g v-„r. elk vm beide componenten van antigeen-anti-

. Ecevei ie vitviaiing gemakshalve beter in verband met. 

de antigeen component besprken kan worden, zal het duidelijk 

->.v; jze or <? o or t <.••'-".' jxe wijz* voor bepalingen van anti-

•o-- » t,jn. Op noort^o: " jV: vi jzo vordt de reageerbuis als 

-."te oppervlakken van het bindmateriaal gebruikt, maar 



andere -vormen van oppervlakken kunnen gebruikt worden. 

Bij liet uitvoeren van de vervaardiging volgens deze 

uitvinding kan de volgende werkwijze worden gebruikt.; Het binnenoppervlak 

van een reageerbuis uit"materiaal, dat antilichamen tegen het te bepalen 

antigeen kan binden, wordt met een verdunde oplossing van de antilichamen 

(antiserum) in kontakt gebracht. De vloeistof wordt door uitzuigen ver-

wijderd en de buizen worden achtereenvolgens met een verdunde oplossing 

van natriumbicarbonaat buffer, een verdunde oplossing, die natriuafcs-

faat bevat, en een weinig zuiver proteïne uitgewassen teneinde het niet-

specifieke binden van het antigeen te verminderen, en tenslotte met een 

verdunde oplossing van natriumfosfaat buffer. 

De tem "zuiver proteïne" of alleen maar "proteïne" 

omvat, zoals hij hierin gebruikt wordt, proteïnen en polypeptide, die 

niet verontreinigd zijn en het is algemeen gebruikelijk om ter vermijding 

van onnodige storende faktoren dergelijk zuiver materiaal te gebruiken. 

ïïadat het uitwassen voltooid is, worden de buizen tot een 

temperatuur tussen cirka -10°C en +5°C afgekoeld en een verdunde oplossing 

van het radioaktieve antigeen wordt eraan toegevoegd.- De inhoud wordt tot 

de temperatuur van vast kooldioxyde, dat wil zeggen cirka -?8°C, zeer 

snel, met voorkeur binnen 5-15 sekonden, bevroren. Door lyophiliseren 

van de buizen gedurende cirka 8-16 uur wordt de vervaardiging voltooid. 

De buizen kunnen in een inerte en vochtvrije atmosfeer zoals bijvoorbeeld 

stikstof, gedurende een aantal maanden of langer zonder enig duidelijk 

verlies aan aktiviteit bewaard worden. De temperatuur, waarbij de buizen 

veilig bewaard kunnen worden, ligt tussen lager dan 0°C en cirka Ho°C 

of hoger. Een doelmatig temperatuurbereik is echter tussen cirka en 25°C. 

Het als een geheel uitgevoerde toestel voor stralingsimmuno-

bepaling in vaste fase volgens deze uitvinding is tenminste vijf maan-

den stabiel, zoals uit de helling van de standaardkromme ten tijde <&t de 

proeven werden afgebroken, blijkt. De helling van de standaardkromme 

daalt tijdens de lange bewaarperiode, maar nooit tot een punt, waarbij 

de buizen niet meer voor êen goede bepaling te gebruiken zijn. In het 

géval van digoxine bijvoorbeeld werd gedurende een periode van twee maan-

den een vergelijkingsmonster van standüardserum met 3,3 nonagrm/tnl 

elke week bepaald. De in deze periode-verkregen gemiddelde waarde was 

3,1 nanograst/ml bij een standaardafwijking van 0,3 en een variatiecoëfficient 
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var. Uiteraard worden voor normaal radioaktief verval korrekties 

aan-ecraeht. riet antigeen kan op gebruikelijke wijze met elk merkmateriaaï, 

dat -ccr gebruik in imnunobepalingsmethoden geschikt is, worden gemerkt,. 

se*-.i jvocrbeeld met radioaktieve isotopen, enzymen, fluorescerende 

groepen en spin-nerkgroepen. Isotopen, die gewoonlijk hiervoor gebruikt 

verder», or.ve.tten jodium-125 (l12')5 jodium-131 (i
131-)» koolstof-lH (C^) 

en vatorstof-3 (HJ) als als tritium bekend is. Een bijzonder geschikt 
125 

radicnktisf r.erkicotoop is I . Het heeft een halfwaardetijd van eirka 

dagen er. reageert gemakkelijk met de meeste antigenen» Het heeft ook •; 
. . . 3 1 lf 131 

een hogore specifieke aktivxteit dan E" , C of 1 . Voorts heeft het 
131 • 

een la~ore garma energie dan I en door het ontbreken van beta-stralmg 

idert de kans op zelfdoving van het gemekte antigeen. 

Scaaige bepalingen, die van klinische waarde gebleken zijn 

en dis representatief zijn voor degene, waarvoor het in vaste fase en met 

een buis uitgevoerde éên-traps systeem van deze uitvinding geschikt is, 

stasji in tabel A vermeld. 

Tabel A, 

Enkele bepalingen die van klinische waarde gebleken zijn. 

Peptide en proteïne hormonen 

Voorste hypofyse luteïniserend hormoon (LH); follikel stimulerend 

hormoon (FSH); thyroide stimulerend hormoon (TSH); 

menselijk groeihormoon (ïïGH); prolactine; cortico-

trophine (ACTH) 

Achteritc hypofyse Arginine-vasopressine (AVP) 

Farathyrcide Parathyroide-hormoon (PTH) 

Panere is Insuline 

Placenta Menselijk placentlactogeen (HPL) 

Menselijk choriongonadotrophine (ECG) 

Ov«rlg--;r Argiontonine I en II; renine; gastrine 

Ar/? ?re peptiden en proteïnen 

Pias-a prc:err.en Larunoglobuline (Igïï); -fibrinogeen; 

andere stollingsfaktoren 

Mikrcbe antigenen met hepatitis verband houdende antigenea 

Specifieke timer alpha-Fetoprcteïne; carcino-embryo antigeen 

anti/rnen Hapteen honron,;*n 

1 



Thyroxine (Tj,) trijoodthyroraine (T^) 
Cortisol' deoxycorticosteron; aldosterone 
Testosteronprogesteron; allerlei oestrogenen 
Andere haptenen 
Digoxine, morfine, cannabis; difenylhydantoine 
Foliumzuur, cyclisch-adenosinemonofosfaat (C-AMP); 
vitamine Bto; vitamine D. 

V-" Deze uitvinding heeft ook betrekking op een toe-
passingswerkwijze. Deze werkwijze omvat, dat de oplossingen van ongemerkt 
antigeejikosiplex en de standaardoplossingen van het vergelijkingsmonster 
in de bepalingsbuizen worden overgebracht; bij de gewenste temperatutu: ge-
durende de gewénste tijdsduur wordt gexneubeerd; worden uitgewassen; de 
oplossingen worden verwijderd en de radioaktiviteit van het gebonden ge-
merkte.antigeenmonster in een anajtisehe gamma-spektrometer wordt geteld. • 
Ook wordt de aktiviteit van de oplossing wel geteld. Het aantel tellingen 
per tijdseenheid van standaardbuizen wordt in een percentage gebonden 

125 . . . 125 (%B) antigeen-I ten opzichte van de totale hoeveelheid antigeen-I , 
die aan de buizen is toegevoegd, omgezet..De verkregen percentages worden 
grafisah uitgezet, waardoor de standaardkromme wordt verkregen; zie de 
krommen van fig. 1, 2 en 3. Uit de standaardkromme kan de concentratie 
aan antigeen in het onbekende monster door rechtstreekse vergelijking 
gemakkelijk worden bepaald. 

In bijgevoegde tekeningen staan voorbeelden van stan-
daar dkrommen, die door toepassing van deze uitvinding werden bepaald. Hier-
na volgt een korte beschrijving van de verschillende figuren; 

t 

fig. 1 is een standaardkromme, verkregen door het 
125 . . percentage gebonden digoxine-I ais ordinaat tegen de loganthme van de 

concentratie aan digoxine in nanogram/ml als abscis grafisch uit te zetten 
(zie voorbeeld I hierna); 

fig. 2 is een standaardkromme, verkregen doorhet 
125 125 

percentage gebonden (cyclisch-adenosinemonofosfaat)-I /(C-AMP)-I 7 
als ordinaat tegen de logarithme van de concentratie aan C-AMP in pico-
nolen/ml als abscis grafisch uit te zetten (zie voorbeeld II hierna), en 

fig. 3 is een standaardkromme, verkregen door het •t pIT A pr percentage gebonden (menselijk groeihormoon)-I /THGK)-I 7 als ordi-

7 5 t 2 5 - 2 8 
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n?..?.t te~en de logarithm vail de concentratie aan HC-H in nanograramen/ml 

ale nbscis -rafisch uit te setten (zie voorbeeld III hieronder). 

In het algemeen is de bepaling volgens deze uit-

vir.iinr afhankelijk van de concurrentie tussen een gemerkte component 

er: eer: cc-rcncnt van het monster voor het gebonden worden door een com-

tcr.ent, die aan het vaste oppervlak gebonden is. Daarom moet de gebonden 

cr-mroner.t aanwezig zijn in een hoeveelheid, die niet voldoende is, om 

i; corror.ent van het mor^er en de gemerkte component geheel te binden. 

Te juiste hoeveelheden van de componenten voor een dergelijk verband kun-

nen ger.£kkelijk proefondervindelijk worden bepaald. Voor een gemakkelijke 
125 . . 

?.fl"zir.~, in het bijzonder xn geval van I , is straling met 2000-60000 

telli/minuut (CFM) geschikt. Een hoeveelheid van 10.000 CPM aan 

rcr.erkte component aan het begin van de 'bepaling zorgt voor een goede 

flexibiliteit en het kan vaak gewenst zijn om veel grotere hoeveelheden 

bij de vervaardiging van de bepalingsbuizen te gebruik-en teneinde het . 

ra-liocf'tieve verval tijdens het bewaren te compenseren. De radioaktief 

ger.erl.te component in oplossing kan zodanig verdund worden, dat cirka 

0," -il de voor de gewenste CPM juiste hoeveelheid bevat, waarna de 0,1 • 
» 

ml in verband met opbrengen aan de reageerbuis kan worden toegevoegd. De 

hoeveelheid gebonden component in de reageerbuis kan zodanig ingesteld 

worden, dat deze een aanzienlijk gedeelte van de gemerkte component, 

zoals )~0-6q% bijvoorbeeld wordt gebonden,, 'hoewel ook andere hoeveelheden, 

zozlc Iccvc'/Lheden voer het binden van 20-80$, en nog ruimere grenzen, 

kunnen worden. Een hoeveelheid, waarmee cirka 50$ van de gemerkte 

cor.por.ent wordt gebonden, maakt dat de bepalingsmethode flexibel kan wor-

den toegepast, Voor digoxine bepalingen bijvoorbeeld is een hoeveelheid 

van cirk^ i picogram digoxine antilichaam dat in de reageerbuis gebonden 

is, go?chikt. De bepalingsmethode wordt danals regel gebruikt voor het 

beptlen var. monsters met een concentratie van de onbekende component, 

'•*a?.rdocr percentages van 10-20 totaan 50$ of meer aan gebonden gemokte 

ee-.por.ent verkregen kunnen "-orden, al naar gelang van de bepaalde onbe-

kende corrr.or.ent en de breec-te van het bereik, waarin hij als regel in de 

onderzochte biologische of andere vloeistof voorkomt. Desgewenst kan de 

te or.-lerzoeken vloeistof verdund of geconcentreerd worden teneinde de 

concentratie in verband met een gemakkelijke bepaling in te stellen. Het 

ncrmle s crumb ere ik voor digoxine bij patiënten, die digitalis hebben 
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gelg?egegj ligt echter bijvoorbeeld tussen 0,8 en 2,k nanogram/ml en de 

tq^IJSte^renzen zijn 2,4- tot 8,5 nanogram/ml, zodat een effektief be-

Baïx^^ëf^iK van0,2-10 nanogram/ml doelmatig is. 

Bij vervaardiging van de bepalingstoestellen worden 

5 bepag.îè";$ .vastgestelde hoeveelheden van de componenten gebruikt en het 

zal jjewfnst zijn om voor de vervaardiging standaardmethoden te gebruiken 

têŜ iïidë%ij; 'de bepalingen resultaten te verkrijgen, die voor vergelijling 

met standaards in overeenstemming zijn,hetgeen deskundigen zonder meer 

duidelijk .zal zijn. ïJadat dus geschikte hoeveelheden vastgesteld zijn, -

TO ypgr $enbepaald stel van bepalingsbuizen dezelfde vastgestelde 

heèVgeihéggii "gebruikt te worden. Dit kan in overeenstemming met de hierin 

beschreven werkwijzen geschieden. Het is niet nodig om de hoeveelheden 

numeriek vast te stellen, zoals door analyse bijvoorbeeld, omdat derge-

Ixjke hoeveelheden door toepassing van bepaalde bereidingstechnieken 

. 15 vastĝ beld-kunnen worden. In een stel buizen kunnen bijvoorbeeld nage-

noeg identieke hoeveelheden antilichaam worden gebracht door dezelfde 

hoeveelheid verdund antilichaamseruia in te brengen, gedurende een stan-

daardtij'4' te incuberen, door zuigen te verwijderen en uit te wassen. 
r* • -

DO03-. het-, yêggüigéh vaö het seriffli blijft een film achter ëft de zo gead-

20 sorbeérdè hoeveelheid antiliehasm is gewoonlijk zo gering, dat een anti-

lichainserum van voldoende concentratie gebruikt kan worden en het wegge-

zogen serum voor het bekleden van nog andere buizen gebruikt kan wo den. 

Wanneer -.de gemerkte component aan een zeer kleine, hoeveelheid vloeistof 

wordt toegevoegd, wordt deze als regel zodanig toegevoegd, dat hij be-

25 perkt blijft tot het gedeelte van de buis, dat al eerder met antilichaam 
i . 

bekleed. Was. De gemerkte component kan echterop een ander gedeelte van 

de buis of op een of ander ander oppervlak aanwezig zijn, zolang als hij 

naar aanwezig is en voor kontakt met de monsteroplossing, wanneer deze 

in de buis gebracht wordt, beschikbaar is. 
s * 

30 * In de hierin beschreven werkwijzen worden bufferende, 

proteïne opbrengende oplossingen en andere bekende hulpstoffen gebruikt, 

maar het nader omschrijven van dergelijke aspekten is voor deze uitvin-

ding niet van belang. Geschikte buffer- en soortgelijke oplossingen 

zullen, zoals deskundigen duidelijk zal zijn, met het bepaalde anti-

35 lichaam-antigeen systeem variëren. Het doel van het gebruik van vrotfïn^ 

bekledingen, zoals serumalbumine, is het beperken van niet-specifieke 

7 5 1 8 



bir.di.n~ var: ongebonden componenten tijdens de bepaling, maar dit afzon-

derlijke aspect is op zichzelf al oud en aan deskundigen bekend. Voorts 

kurner. bij het ijken van cle bepalingen korrekties voor niet-specifieke 

bir.tirg -orden aangebracht. Voorts hebben sommige componenten, sjoals di-• ; 

goxine bijvoorbeeld, een zeer geringe neiging om aan plastic oppervlakken ' 

te adsorberen er. het toepassin van bekledingen om niet-specifleke binding j 

te voorkomen, hoeft in dergelijke gevallen weinig voordeel. Het proteïne. ! 

cf ir.'ere gebruikte maskeerbekledingen kunnen de betreffende oppervlakken \ 

voor een groet gedeelte bedekken, maar dit is niet essentieel, dat het , 

doel is or, niet-specifieke binding te verminderen en het is niet nodig 

o- dit geheel te elimineren. Wanneer bovendien hierin^het algemeen wordt ; 

re spreker, -ran materialen, die aan oppervlakken van reageerbuizen of an-

dere substraten gebonden of ermee in kontakt zijn, zal het duidelijk zijn,. ] 

dat zij kunnen bestaan uit tussenlagen of delen ervan of uit deeltjes ; 

tussen het oppervlak en de bedoelde materialen, en een bloot oppervlak ; 

of eer. oppervlak, dat verschillende lagen bevat;, zal ook ais oppervlak 

worden air. re duid. 

De bufferstoffen, wasoplossingen, e.d. die hierin ge-

bruikt vorder., worden als biologisch aanvaardbare dragers, e . d . gebruikt 

en deze behouden de effektiviteit en aard van de betreffendé componenten 

op zodanige wijze als in geval van farmaceutisch aanvaardbare dragers; ; 

zwak alkalische bufferstoffen in het algemeen zijn vaak voor dergelijke : 

t o e r a ~ h „ e r i n reschikt. 

De gemerkte component in deze uitvinding vordt als 

regel deer het al beschreven snel bevriezen en lyophiliseren ingebracht. 

Dit ir -«en zeer geschikte werkwijze om de gemerkte component toe te voegen 

zor.ier c'at doze reageert. Elke willekeurige werkwijze kan worden gebruikt, 

vanr.e-̂ r resulteert in de aanwezigheid van de gemerkte component in 

r*: ï, cr-.-orsr."*1::. er: niet-gereageerie vom. In theorie zou deze als een 

va-rt roed--.r tf-evoerrd kunnen worden, maar dit zou niet praktisch zijn 

"oz'r-: :o ~•j.-'jr. vin het her-.!en van zeer kleine hoeveelheden. Ook 

:• .• ;; r-orkro component worden toegevoegd als oplossing in een laag-

/oko:-.'i -..'•lori-r.i'Mei., dat dan nnol verdampt wordt. Al naar gelang van de 

•aktiv.. van do bepaalde antiliehaora-antigecn reaktie kan het verdampen 

rrel ge-oe^ geschieden om reaktie in sterke mate te voorkomen. Met voordeel 

kar. drukrerlaging worden toegepast om de verdamping te bevorderen. Alcoholen 



kunnen bij dergelijke werkwijeen als oplosmiddel dienen, mits de oplos-

baariiei'd vpldoende is en. geen denatureren plaats heeft . In het algemeen 

kunnen; ïaagkokenae oplosmiddelen, die de gemerkte component zonder zijn 

aar̂ .. te'garanderen oplossen, gebruikt warden. Het zal als regel echter 

gemakkelijker en beter zijn/om de al beschreven technieken van snel be-

vriezen en lygphiliseren toe te passen. 

; Het is gebleken, dat de hierin beschreven bepalings-

toestëllen, waarbij een antilichaam en een antigeen beiden in vaste toe-

stand, aanwezig zijn en een van hen gemerkt is, niet alleen gemakkelijk in 

het gebruik sijn en van te voren gemaakt kunnen worden, maar ook dat zij 

verrassend, stabiel zijn wanneer zij lang bewaard worden. Het wordt uit-

voerbaar geacht om dergelijke toestellen die of zes maanden of nog langer 

in een inerte atmosfeer, zoals in stikstof, en bij afwezigheid van vocht 

te bewarSp* 3fet is ook gebleken, dat voor een dergelijke stabiliteit 

lage temperaturen niet vereist zijn, omdat temperaturen van 25°C en 

27°C voor bewaren geschikt gebleken zijn. Set is dus uitvoerbaar om door 

middel van vaeuumverpakken, hermetisch sealen, e.d. de bepalingstoestellen 

van deze 'uitvinding in niet-geköelde verpakkingen te verzenden en ondanks 

mogelijke langdurige transporten, e.d. de effectiviteit ervan te behouden. 

H£ kan als voorzorgsmaatregel gewenst zijn om de b epali ngs to est ellen gekoeld 

te bewaren, zo mogelijk in de buurt van het vriespunt of bij cirka 

maar stabiliteit bij gewone temperatuur zal gunstig zijn gezien de kans 

van mogelijk blootstaan aan dergelijke temperatuur voor hun gebruik of 

in verband met de economische voordelen verbonden aan verzendenzonder 

te moeten koelen. De bepalingstoestellen kunnen afzonderlijk onder stikstof 

of bij verlaagde druk ge-sealed worden, waarbij seal- of sluitapparaten 
r' -

worden gebruikt, die als regel gebruikt worden om de inhoud van reageer-

buizen of ampullen tegen de atmosfeer te beschermen. Daarna kunnen de af-

zonderlijke buizen doelmatig worden verpakt in een gesloten houder, dte 

behalve de tasalingsbuizen ook nog antigeen en antilichaam standaards en 

gebruiksaanwijzingen kan bevatten. Rubber of soortgelijke stoppen kunnen 

bijvoorbeeld worden gebruikt om de buizen hermetisch af te sluiten. Een 

geschikt type stop is een rubber stop metgLeuf, die zodanig in de buis 

lean word an aangebracht, dat de gleuf of gleuven het inmtidlge toégar»keli,jït 

maken. Een stel buizen, die dergelijke stoppen bevatten, kan onder stik-

stof in houders worden aangebracht, waarna een plunjer de stoppen geheel 

750.2 0 7 2 
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ir.iuvt, waardoor een hermetische'afsluiting ontstaat, maar ook kan de 

heuler ender stikstof worden gesloten. 

Veel van hetgeen hierin besproken wordt, heeft in het 

hijger/Ier betrekking op een systeem, waarin het antilichaam aan een onop-

lcsbe.cr cppsr-'lak is gebonden en het antigeen gemerkt is en waarin de 

hoeveelheid antigeen in een onbekend monster bepaald wordt» De uitvinding 

he "ft echter ook betrekking op toestellen en werkwijzen voor andere 

be "lin-en, zoals bijvoorbeeld een toestel, waarin antigeen aan een'op-

pervlak gebonden is en generkt antilichaam in vaste, maar ongebonden vorm, 

aanwezig is en vaarin het toestel voor het bepalen van antilichaam in een 

monster gebruikt wordt. Zo kan bijvoorbeeld menselijk groeihormoon (HGH) 

vol sens hierin beschreven verkvijsn voor het bekleden met antilichaiaen 

uit oplossing op een polystyreehbuis opgebracht worden en antilichamen, 

die uit K3K antiserum, verkregen zijn, kunnen met radioaktief jodium 

behandeld en in de reageerbuis overgebracht worden met behulp van de 

hierin beschreven technieken van snel bevriezen en lyophiliseren, 

waarna reageerbuis het aan het oppervlak van de buis gebonden HGH 

al~~">j<? het ongebonden, vaste, gemerkte antilichaam bevat. 

Het bepalingstoestel volgens deze uitvinding wordt 

als ro/rsl gebruikt voor het bepalen van de component van de antigeen-

ant:lichaam reaktie, die gemerkt is, maar het kan ook voor het' bepalen 

van de andere component worden gebruikt. In geval van gebonden antilichaam 

en ent-"kt a-.:,igsen bijvoorbeeld kan een monster met onbekend antilichaam 

ingebracht "orden en het gemerkte antigeen verdeelt zichzelf dan over het 

gebonden antilichaam sn het vrije antilichaam, en de vaste en vloeibare 

fase kunnen van elkaar gescheiden worden en het merken van tenminste een 

kan bev'-a?Cd vorösn. Bij deze wijze van verken zal de concentratie anders 

zijn, omdat de hoeveelheid gemerkt antigeen niet voldoende moet zijn om 

met al het antilichaam te reageren. Wanneer het bepalingstoestel zodanig 

geraakt i:, dathet antilichaam vooï|het binden van 50$ van het gemerkte 

antige-T. raldcen.de is, kan het antilichaam monster in een zodanige ver-

dunning gebruikt worden. Sat het antilichaam ervan in overmaat ten op-

zichte van het gebonden antilichaam van het bepalingstoestel aanwezig 

, ar. het .-emerkte antigeen zal dan niet voldoende zijn om met al het 

ar. til 1 :'r.c.zz te reageren, zoals de gewenste toestand is. 

Wanneer het antigeen gebonden is en gemerkt antilichaam 



aanwezig is, kan hét toestel op soortgelijke wijze worden gebruikt voor 

het. bepalen van mitigeer, in zen monster» waarbij het gaaerkteaatilichaaia 

zichzelf over het gebonden antigeen en het vrije antigeen verdeelt en 

de al beschreven methoden voor scheiden en bepalen worden gebruikt. Het 

gemerkte antilichaam zal worden gebruikt in. een hoeveelheid, die.niet vol-

doende is om met al het antigeen, dat in gebonden en vrije vorm aanwezig 

is, te reageren. 

Deze uitvinding heeft ook betrekking op werkwijzen, 

waarin een gebonden component met dezelfde, gemerkte, maar ongebonden, 

component wordt gecombineerd en gebruikt voor het bepalen van de tegen-

gestelde component in een monster. Antilichaam kan bijvoorbeeld op een 

reageerbuis opgebracht worden, waarna hetzelfde, radioaktief gemerkte, 

antilichanm. door de al tiQirchfevoit. techniek r»ti snel bevriesen en lyovM-

liseren, toegevoegd kan worden. Een monster serum, dat het overeenkomstige 

antigeen bevat, kan dan ingebracht worden en het .antigeen zal met het 

gebonden antilichaam en ook met het gemerkte antilichaam, reageren, waar-

door een deel van het gemerkte antilichaara geïmmobiliseerd wordt, waar-

door het indirekt aan het oppervlak van de reageerbuis gebonden wordt, 

en de gebruikelijke scheiding van vaste en vloeibare fase en het bepalen 

van het gemerkte antilichaam in een van beiden of in beiden mogelijk wordt. 

Deze manier van werken kan bijzonder nuttig zijn, wanneer een fentigecn 

niet op doelmatige wijze geïsoleerd en radioaktief gemerkt kan worden en 

hij kan toepassing vinden bij het bepalen van antigenen, zoals hepatitis 

antigeen, enz. Op soortgelijke wijze kan deze manier van werken met ge-

bonden antigeen en vrij, gemerkt, antigeen worden gebruikt voor het bepalen 

van de hoeveelheid antigeen in een monster. Bij dergelijke werkwijzen 
r 

dienen de gebonden component en ook de gemerkte component van het bepa-
te 

lingstoestel in overmaat aanwezig]-zijn ten opzichte van hoeveelheden, 

die voor reaktie met de component in het monster aanwezig zijn. 

Bij de voorbereidingen en bepalingen volgens deze 

uitvinding zal het doelmatig zijn om van waterige milieu's, die de ge-

noemde componenten bevatten gebruik te maken in verband met overwegingen 

van oplosbaarheid en het feit, dat biologische monstervloeistoffen, e.d. 

ais regel waterig zijn. Andere vloeistoffen kunnen echter ook worden 

gebruikt, mits de componenten erin oplosbaar zijn en er geen ongewenste 

reaktie of storend effekt met de componenten is. 

7 5 1 2 5 28 
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In deze uitvinding wordt een van de componenten 

van de antigeen-antilichaam reaktie gebonden aan het oppervlak van een 

onoplosbare vaste stof, die gewoonlijk een in water onoplosbare vaste 

stof is, aangezien als regel waterige milieu's worden gebruikt. De bin-

ding kar. cberisch, fysisch-chemisch of fysisch zijn, en kan plaats hebben 

net covalente chemische bindingen of met adsorptie, en onoplosbaar vast 

materiaal, dat tot dergelijke binding in staat is, kan wordengebruikt, 

zoals bijvoorbeeld oppervlakken, zoals ver-afgezette metalen, zoals chroom 

en tar.taal, glas en polymers plastics, met inbegrip van koolvaterstofpo-

lymeren en pclyolefinen, zoals polystyreen, polyethyleen, polypropyleen en 

polymeren, zoals nitrocellulose, copolymeren van acrylonitril en styreen, 

zoals poly(styreer.-co-acrylonitril) polytetrafluorethyleen, polytetra-

fluorethyleen-styreen, polvtetrafluorethyleen-isothiocyanatostyreen, enz. 

Het is gebleken, dat de eenvoudige polymere plastic buizen, zoals poly-

styreen buizen, voor voldoende binding zorgen en andere plastics adsor-

beren op soortgelijke wijze antilichamen., zodat er in het algemeen geen 

noodzaak is on materialen met reaktieve groepen, zoals de -NCS-groepen 

aan het isothiocyanato-styreen geënte polytetrafluorethyieen> te gebruiken, 

maar dergelijke materialen met reaktieve groepen kunnen desgewenst ge-

bruikt worden. Metalen kunnen slechte resultaten geven, wanneer het 

oppervlak ervan met een oxydefilm bedekt is. Glazen materialen kunnen een 

speciale behandeling of keuze nodig hébben, zoals bij toepassing van kwarts 

glas of koptsiingsmiddelen, e.d. teneinde een geschikte binding te 'bereiken 

De als een geheel uitgevoerde eenheid voor stralings-

immunobepaling in vaste fase volgens deze uitvinding kan gemodificeerd 

worden teneinde een geheel automatische inrichting te verkrijgen. Zo zou 

bijvoorbeeld in plaats van afzonderlijke buizen een continue plastic 

bar-! gebruik-, kunnen worden om de reagentia voor de bepalingen in lager 

lir--er.de plaat?en van de band te bewaren; de monsters en standaards aro-

matisch plaatselijk op de band aangebracht en de band door een incuba-

tiestatier, een was station er. een teller met automatisch afdrukken van 

de resultaten geleid kunnen worden. > 

Onderstaande voorbeelden dienen om de vervaardiging 

'•*•' .'""'• .,"/.<• vnn "-!•-'• *"~r. fff'h*ïJ »;! *<zfih*lÓ. V'A gtig 

r.tvxniir.g voor de stralingsimmunobepaling in vaste fase nader toe te 

1 T V <r -r. 
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Voorbeeld I. 

Als een geheel uitgevoerde eenheid voor stralings-

immunobepaling in vaste fase voor digoxine. 

Digoxine antiserum werd "bij Collaboratieve Research, 

Waltham Massachusetts gekocht; gejodeerd digoxine werd van Schwartz-Mann, 

Orangeburg, Ifew Jersey verkregen; en de polystyreen reageerbuizen (nr. 

2052) werden van Falcon Plastics, Los Angeles, California, verkregen. 

Een klein gedeelte van de binnenkant van de poly-
: styreenbuizen werd bekleed, doordat 200 mikroliter digoxine antiserum 

(1:5000 verdund met een 0,05 molaire oplossing van natriumbicarbonaatm. 

pH 9,6) onderin werd ingebracht en tussen een en drie uur bij een tempe-

ratuur van cirka 20-30°C werd gexncubeerd. Uadat de vloeistof weggezogen 

was, werden de buizen achtereenvolgens met de bicarbonaat buffer, een 

0,05 molaire natriumfosfaatoplossing 0,02 molair dinatriumzout van et-

hyleendiaminetetraasijnzuur (KagEDTAO-oplossing, die \% runderserum albu-

mine om de niêt-specifieke binding van het antigeen te verminderen bevatte 

en tenslotte met 0,05 molaire natriumfosfaat buffer alleen uitgespoeld. 

Het gejodeerde derivaat van digoxine werd 1:5. in de fosfaat buffer ver-

dund en 100 mikroliter (7.200 tellingen per minuut) aan de buizen die 

vooraf in een ijsbad tot cirka 0°C afgekoeld waren, toegevoegd. De inhoud 

werd onmiddellijk (binnen 5-15 sekonden) in vast kooldioxyde' bevroren. 

De buizen werden 8-16 uur gelyophiliseerd en tenslotte bij afwezigheid 

van lucht en water onder fosforpentoxyde en stikstof in kleine exsicca-

tors bewaard; een eervan was op ingesteld en een andere op 25°C en 

geen van beiden vertoonde enig belangrijk verlies aan bruikbaarheid na 

acht weken, hetgeen uit de helling van de standaardkromme en de repro-

due eerbaarheid van een vergelijkingsmonster gedurende deze periode werd 

bepaald. 

Ten tijde van het gebruik werden de buizen, zo nodig, 

op kamertemperatuur gebracht. Standaardmonsters digoxine (niet gemerkt) 

en het standaard vergelijkingsmonster, dat 3,3 nanogram, digoxine per ml 

bevatten, werden aan de buizen toegevoegd. Daarna werden de buizen bij 

cirka 25°C gedurende ongeveer een uur geincubeerd, mefcfisfaat buffer uit-

gewassen en tenslotte in een analytische gammaspektrometer geteld. 

In bijgevoegde tekening is in fig, 1 een standaard-

kromme afgebeeld, die onmiddellijk, nadat de buizen op de lyophiliseer-
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inrichting droog varen, was verkregen. Het aantal tellingen per tijds-

eenheid verd van standaardbuizen bepaald en omgerekend in het percen-
125 

tag" gebonden (;1B) digoxine-I ten opzichte van de totale hoeveelheid. 

digcxme-I , die aan de buizen was toegevoegd. De verkregen, percentages 

verden ais ordinaat tegen de logarithme van de concentratieaan digoxine 

in standaards als abscis afgezet, waardoor de kromme werd verkregen. 

Uit dene standaardkroame kan de concentratie aan digoxine in een onbekend 

r.er.ster gemakkelijk bepaald worden. 

Een monster met 3,3 ng/ml digoxine werd gedurende acht 

weken wekelijks onderzocht, Het gemiddelde van de bepaalde waarden was 

3,1 r.g/ml bij een standaardafwijking van 0,3. 

Als een geheel uitgevoerde eenheid voor stralingsimmuno-

"bepaling in. vaste fase voor cyclisch adenosinemo no fosfaat (c-AMP). 

Zowel het c-AMP antiserum als gejodeerd c-AMP werden van 

3iotek Co, St. Louis, Missouri verkregen. 

De werkwijzen en omstandigheden van voorbeeld I hierboven 

werden gebruikt, alleen bestond bij de bepaling de buffer uit 0,02.molair 

natriunacetaat met pïï 6,^. Het systeem werd drie maanden zonder verlies 

aan bruikbaarheid van enige betekenis bewaard. Een 1:100 verdund urine-

monster werd gedurende 10 weken wekelijks geanalyseerd. Het gemiddelde 

was 7,26 ng/ml bij een standaardafwijking van 0,^3. 

De in fig. 2 afgebeelde standaardkromme werd als aie van fig. 

1 verkregen, alleen werd de concentratie aan c-AMP als abscis in pico-

molen/mi uitgedrukt. 

Als een geheel uitgevoerde eenheid voor stralingsimmino-

beraling ir, vaste fase voor menselijk groeihormoon (HGH), 

Het HGH antiserum werd van Biotek Co., St. Louis, Missouri 

verkregen, het jaderen van HGH werd met bekende methoden uitgevoerd; 

zie bijvoorbeeld K.M. Hunter en F.C. Greenwood in lature 1(19Ö2), k$5. 

Met de werkwijzen en omstandigheden van voorbeeld I hier-

boven werd de eenheid voor HGH gereedgemaakt en vijf maanden zonder enig 

duidelijk verlies aan bruikbaarheid bewaard. In fig. 3 staat een stan-

daardkrome afgebeeld, die in analogie iset fig. 1 was verkregen. Slechts 

een eaKei. menselijk serunmonster werd gedurende 8 weken wekelijks geana-



lyseerd. De gemiddelde vaarde was 2,2b "bij een standaardfout van 0 

Voorbeeld IV, 

Stralingsimmunobepaling van menselijk groihormoon 

op kwarts oppervlak* 

Staven gesmolten torarts (1 x 20mm) werden in heet 

50p-ig salpeterzuur gedurende 2 uur schoongemaakt. De overmaat zuur 

werd met onthard water afgespoeld,- waarna aan de lucht werd gedroogd. 

Elke buis werd overgebracht in een glazen buis van 6 x 50mm., die met 

verdund (1:500 met 0,05 molaire natriumbicarbonaat-oplossing, pH 9,6) 

anti-menselijk groeihormoon serum werd gevuld, zodat de staven bedekt 

waren. Er werd bij 25°C twee uur gexncubeerd. Daarna werd het antiserum 

weggezogen en werden de staven zorgvuldig met bicarbonaat buffer afge-

spoeld en als in voorbeeld I met rund er serum albumine. bekleed. De rest 

van de bepaling werd als in voorbeeld I met behulp van polystyreen-

buizen uitgevoerd. De kwartsstaaf werd in de buis gebracht, tezamen met_ ge-

jade er d IGïï, en het HGH in monsters en standaards werd bepaald. Een bruik- . 

bare standaardkronme werd verkregen met de grafiek van het percentage 

gebonden gemerkt groeihormoon tegen de logarithme van de concentratie 

van de groeihormoon standaards. Hoewel hier gemakshalve een'kwartsstaaf . 

werd gebruikt, blijkt uit de werkwijze, dat voor het binden van het anti-

lichaam. ook kwartsbuizen gebruikt zouden kunnen worden en dat het gemerkte 

antigeen dan . in vaste vorm in de buis gebracht zou kunnen worden met beh lp 

van de al beschreven bekledings- en lyophilisatietechnieken, en dat de bui-

zen bewaard en vervolgens voor de al beschreven bepalingen gebruikt zouden 

kunnen worden. 

Voorbeeld V. 

Stralingsimmunobepaling van menselijk groeihormoon met 

behulp van sandwichtechnieken. 

Anti-ménselijk groeihormoon serum (1:500 met 0,05 mo-

laire natriumbicarbonaat-oplossing, pH 9,6 verdund) werd onderin een 

12 k 75 mm $astic huis uit polystyreen gepipetteerd. Het antilichaam kon 

gedurende twee uur tij 2k°0 aan het oppervlak van de buis geadsorbeerd worden. 

fidsohklizf joülm (ï'"yj bshéttfl.sM» gs&uiysM* Mfri<*miis slijk gföéi~ 
ó 

hormoon (100 ul, 10.800 cpm) werd onderin de buis bij 0 C gepipetteerd, 

onmiddellijk bij -T0°C bevroren en gelyophiliseerd. Daarna waren de bui-

zen gereed voor het bepalen van menselijk, groeihormoon in menselijk serum. 

7 5 1 2 5 2 
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Aan deze "buizen verden menselijk groeihormoon 

rtar.daards in rol menseli jksserum met 100, 10 en 1ng toegevoegd, De anti-

-ar. bi lichaam reaktie kon bij 2h°C gedurende 18 uur plaats hebben. 

:-• v-ïrder. rot water driemaal uitgespoeld en in een gammaspektro-

5 m: ter Ter. vru:kbare standaardtaame werd verkregen. De hormoon-

concentratie is een logaritfcnische funktie van het met radioaktief jodium 

behandeld hormoon, dat aan de buis gebonden is. 

Een bepalingsbuis, zoals in deze uitvindhg werd 

rebruikt, staat in fig. h afgebeeld. De buis is afgebeeld, zoals hij is 

"•0 -cordat het r.t-nstcr i? toegevoegd er. hij bevat het antilichaam en gemerkte 

ar.tireei in raste toestand. De buis 1 heeft wanden 2 en bevat een stop 3 

•ar een reakbiezcna Desgewenst kan de stop van een of meer gleuven zijn 

voorzier. (niet afgebeeld) zoals al beschreven is. De reaktiezone is in 

5 opengeslagen afgebeeld; hierin stellen de cirkels 5 aan de wand 

15 ~ebcnien antilichamen voor en de volle stippen 6 stellen gemerkte 

arrtigonen voor, die in het algemeen in de reaktiezone U aanwezig zijn, 

maar niet aar. de vanden van de buis gebonden sijn. Als alternatief kan 

r.3t anti reen aan het oppervlak gebonden worden en kan- gemerkt antigeen 

i:i ongebonden vers in de buis aanwezig sijn. Bij een andere combinatie 

20 kan gebonden antilicliaasi met gemerkt, ongebonden, antilichaam, of gebonden 

anti reen r.et genrkt, ongebonden, antigeen aanwezig zijn. Ook is'het moge-

lijk, iat de center enter. op verschillende plaatsen in de buis aanwezig 

zijn. bijvoorbeeld dat bet antilichaaa aan de zijwanden van de buis 

.gebonden is en het gemerkte antigeen aan de bodem van de buis, maar het 

25 is niet noodzakelijk on dergelijke gescheiden plaatsen te hebben, en de 

afgebeelde bair kan gemakkelijk gemaakt worden. Wanneer de buis wordt 

bewaar:., *. hij droge stikstof of ander droog inert gas, of hij is 

/W \ï"r>V> ' f, ry ->, Ci rl V 

Eoewel de uitvinding met betrekking tot allerlei 

30 z-e-ifieke --orkeelden er uitvoeringsvormen ervan beschreven is, zal het 

duidelij • ?.'. . d-e uit-rilling daartoe niet beperkt is en binnen het 

kader var. de volgende conclusies op andere wijzen toegepast kan worden. 

C O N C L U S I E S , 

1. Inrichting te gebruike bij de immunobepaling 

35 van een component van de antigeen-antilichaam reaktie,-met het kenmerk;"— 

dat het :r:-n oppervlak omvat, op tenminste een gedeelte waarvan een van 
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de componenten in vaste vorm gebonden is en een van de componenten gemerkt 
en in vaste vorm, maar niet gebonden, is. 

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat eenantilichaam aan het oppervlak is gebonden en antigeen gemerkt 
en niet gebonden xs. 

3. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat het oppervlak een antilichaaa in vaste vorm heeft, dat aan tenminste 
een deel vanhet oppervlak gebonden, is, en dat radioaktief, gemerkt, 
antigeen in vaste vorm over een gedeelte van het oppervlak gedispergeerd, 
maar niet eraan gebonden is. 

V. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 
dat het oppervlak bestaat uit een plastic bepalingsbuis, die een betrek-
kelijk ondoordringbaar glad oppervlak heeft en aan een deel van het bin-
nenoppervlak ervan antilichaam in vaste toestand gebonden heeft en radio-
aktief gemerkt antigeen in vaste toestand, maar niet aan het oppervlak 
gebonden» bevat. 

5 • Inrichting volgens conclusie met het kenmerk, 
dat het antigeen aanwezig is in een hoeveelheid, dievvoldoende is om 
hó-6o?j van het gemerkte antigeen te binden. 

6. Inrichting volgens conclusie ̂ , met het kenmerk, 
dat de buis een inerte, vochtvrije atmosfeer bevat en hermetisch'afge-
sloten is. 

T. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, 
dat het antüchaam aan een plastic polymeer oppervlak geadsorbeerd is. 

8. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, 
dat een betrekkelijk ondoordringbaar glad polyolefine oppervlak wordt 
gebruikt. 

9. Inrichting volgens conclusie 8, met bet kenmerk, 
dat een polystyreen oppervlak wordt gebruikt. 

10. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, 
dat de antigeen-antilichaam, reaktie tussen digoxine en het antilichaam 
ervan plaats heeft. 

11. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, 
dat de antigeen-antilichaam reaktie tussen menselijk groeihormoon en 
het antilichaam ervan plaats heeft. 

12. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, 

7 5 1 2 5 2 8 
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dit as aróigeen-antilichaam reaktie tussen cyclisch adenosinemonofosfaat 

er. het ar.tilichasr. ervan plaats heeft. 

13. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 

dat e°r, van de componenten van een antigeen-antilichaam reaktie als laag 

ctaebrachn en aar. tesrinste een deel van een oppervlak gebonden wordt 

en het oppervlak net de andere component in gemerkte vorm zodanig in 

kor.takt wordt gebracht, dat een dergelijke component in vaste vorm over 

terminate eer. dei. van het oppervlak gedispergeerd, maar niet hieraan 

ef aan de andere component gebonden wordt. 

ih. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 

dat een va" de componenten als laag opgebracht en aan tenminste een deel 

van eenoppervlak, dat de component kan binden, gebonden wordt en het 

oppervlak sot een van de componenten in gemerkt vorm zodanig in kontakt 

wordt gebracht, dat hij over het oppervlak gedispergeerd, maar niet 

eraan gebonden wordt, waarna het oppervlak met een monster-oplossing, 

die een van de componenten bevat, in kontakt wordt gebracht, zodat een 

twee-fasen systeem ontstaat en de componenten op elkaar kunnen inwerken, 

waardeer van de gemerkte component wat indirekt aan het oppervlak gebonden 

wordt, vervolgens de beide fasen van elkaar worden gescheiden «Sa het gehal-

te aan gemerkte component van een van de fasen, dat van de concentratie 

van de component in de monster-oplossing afhankelijk is, wordt bepaald. 

15. Inrichting volgens conclusie 14, met het kenmerk, 

dat de gemerkte component in oplossing snel bevroren wordt, wanneer hij 

met het oppervlak in kontakt komt, waarna gelyophiliseerd wordt, zodat 

de gemerkte component als een vast residu op het oppervlak achterblijft. 

16, Inrichting volgens conclude 15, met hetkeraserk, 

dat een deal van het binnenoppervlak van een reageerbuis .uit in water 

onoplosbaar, ondoordringbaar, polymeer materiaal met antilichaamuit 

waterige oplossing wordt bekleed, zodat antilichaam aan het oppervlak 

ervan rebor.dor. werdt, waarna gezogen en gespoeld wordt en daarna een 

waterige o a " r ; ; var. gmer.ct antigeen ingebracht wordt en met het opper-

vlak h,' •-:en lage temperatuur aiet boven de yriestemperatuur ongeveer 

:..a kontakt komt en vervolgens gelyophilirscerd wordt om water te ver-

v- .„ de.-' •: ••*.'. ; r. een inerte atmosfeer bewaard wordt, voordat het toestel 

'''. In Ken ting volgens conclusie met het kenmerk, 

«fcj- I £•» w w 
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dat de reageerbuis met proteïne wordt bekleed, voordat gemerkt antigeen 

wordt toegevoegd. 

18. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 

dat de niet gebonden component met een radioactief atoom, een enzyme of 

een fluorescerende groep gemerkt wordt. 
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