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Mallinckrodt, Inc., te St. Louis, Missouri, Ver.St.v.Amerika.

Werkwijze voor de radioimmunobepaling op de renine-activiteit van 
plasma.

De uitvinding heeft betrekking op radioimmunobepalingen in 
vitro en meer in het bijzonder op een verbeterde radioimmunologische metho
de voor de bepaling van de renine-activiteit in plasma.

Een hoge bloeddruk houdt dikwijls verband met grote hoeveel- 
5 heden aldosteron in het bloed. Bij primair aldosteronisme resulteert deze 
toestand uit een ziekte, waarbij de bijniet direct is betrokken. Ander
zijds kunnen bij nier-vaatziekten hoge aldosteronhoeveelheden resulteren 
uit hoge concentraties van angiotensine II in het bloed. Angiotensine II 
is een krachtig bloeddrukverhogend middel en stimuleert de vorming van al- 

10 dosteron door de bijnier. Zowel bij primair aldosteronisme als bij niet- 
vaatziekten kunnen dus grote hoeveelheden aldosteron in het bloed worden 
waargenomen en een aldosteronhoeveelheid als zodanig verschaft geen basis 
voor het onderscheiden tussen deze twee verschillende oorzaken van hoge 
bloeddruk.

15 Het is bekend dat primair aldosteronisme onderscheiden kan
worden van een door angiotensine II geïnduceerde aldosteron-afscheiding 
door meting van de plasmarenir.e-activiteit. Renine is een proteolytisch 
enzym, dat wordt afgescheiden door juxfcaglomerulaire cellen in de nier. 
Angiotensinogeen, een ct-2-globuline, gevormd door de lever, wordt door reni- 

20 ne omgezet in het decapeptide angiotensine I. Hoewel zelf biologisch niet 
actief wordt angiotensine I omgezet in angiotensine II bij de longcircula- 
i i e . Bij patienten, d ie aan een renale hypertensie lijden, is de plasrca- 
renine-activiteit on duü de n n f r io lm v . im v o m in^üfinalh^id hoog, terwijl hij 
primair aldosteronisme de renine-activiteit laag is.

25 Biobepalingstechnieken zijn bekend voor de bepaling van de
plasmarenine-activiteit. De gemakkelijkheid van de uitvoering van renine- 
activitextsbepalingen werd echter in sterke mate vergroot door de ontwikke
ling van radioinnunobepalingstechnieken voor de meting daarvan. De radio- 
immunobepalingsnethode is een methode, die gebaseerd is op het verschijnsel 

30 van de concurrerende proteïnebinding, waarbij een reactiesysfem wordt be
reid bevattende een bekende hoeveelheid radioactief gemerkt antigeen, een



onbekende hoeveelheid te "bepalen ongemerkt antigeen en een standaard hoe
veelheid van een antilichaam voor het antigeen. Het systeem /wordt geïncu- 
beerd bij een van te voren bepaalde temperatuur gedurende een van te voren 
bepaalde tijd, die voldoende is om de concurrerende reactie van het gemerkte 

5 en ongemerkte antigeen met het antilichaam in een analytisch waarneembare 
mate te laten verlopen. De hoeveelheid gemerkt antigeen, gebonden aan het 
antilichaam in het bepalingsreactiesysteem, wordt vervolgens bepaald door 
radioactieve telling. Deze bepaling geeft eveneens de hoeveelheid onge
merkt antigeen, gebonden aan antilichaam, en, door afleiding, de hoeveel- 

10 heid ongemerkt antigeen, die aanvankelijk aan het reactiesysteem werd toe
gevoerd.

maat aanwezig zijn concurreert ongemerkt antigeen uit een onbekend mon
ster met het gemerkte antigeen voor de bindingsplaatsen op het antilichaam. 
Voor gegeven hoeveelheden antilichaam en gemerkt antigeen neemt de hoeveel
heid gemerkt antigeen, gebonden aan het antilichaam, af met toenemende hoe- 

30 veelheden ongemerkt antigeen in het reactiesysteem. Onder toepassing van 
bekende standaard hoeveelheden van ongemerkt antigeen kunnen waarden wor
den ontwikkeld, die de verhouding van gebonden tot vrij gemerkt antigeen 
correleren met de hoeveelheid ongemerkt antigeen in het reactiesysteem,
Een curve, ontwikkeld uit dergelijke waarden, kan v e rv o lg en s worden ge-  

35 bruikt voor de bepaling van de hoeveelheden van het ongemerkte antigeen 
in een proefreactiesysteem, waaraan een monster, dat een onbekende hoeveel-

De concurrerende proteïnebindingsbepalingen kunnen geschikt 
worden voorgesteld door de volgende reactievergelijkingen:

Ag* + Ab ;z± Ag*Ab
+

Ag

AgAb

20 waarin AgAg = radioactief gemerkt antigeen
Ag = ongemerkt antigeen
Ab = antilichaam specifiek voor Ag/Ag
AgKAb = gemerkt antigeen/antilichaam-complex
AgAb = ongemerkt antigeen/antilichaam-complex.

Indien de totale gemerkte en ongemerkte antigenen in over-



heid ongemerkt antigeen bevat, is toegevoerd.
Daar momenteel geen radioimmunobepalingsmethode voor handen 

zijn voor de directe bepaling van de hoeveelheid renine in een plasmamon- 
ster wordt de renine-activiteit gemeten in termen van de snelheid van de 

5 angiotensine I vorming in het monster. Methodes zijn beschikbaar, waarbij 
een plasmamonster wordt verdeeld en waarbij een portie in de koude wordt 
gehouden teneinde een aanzienlijke angiotensine I vorming te voorkomen, 
en het andere monster vordt geïncubeerd bij verhoogde temperatuur, bij
voorbeeld lichaamstemperatuur, teneinde een vorming van angiotensine I eter 

10 inwerking van renine op anf^iotensinogeen te bewerkstelligen. Rematoffen 
worden in het vorminpomrnpdel ap£enoinc>» toiieimte Vtn\muu- va« «?n -
sine II door inwerking van omzettingsenzymen op angiotennine J of ern nf- 
braak van angiotensine I door verschillende proteolytische enzymen te voor
komen. Nadat de vormingstrap is voltooid worden zowel het vormingsmonster 

15 als het basismonster, dat in de koude werd gehouden, onderworpen aan een 
radioimmunobepaling voor het meten van het angiotensine I gehalte. Het 
verschil tussen het angiotensine I gehalte van het vormingsmonster en dat 
van het basismonster kan worden gedeeld door de vormingstijd teneinde de 
renine-activiteit te bepalen in termen van de hoeveelheid angiotensine I,

. 20 gevormd per eenheidsvolume en per eenheidstijd.
Een ernstig nadeel van de.tot nu toe beschikbare radioimmuno- 

bepalingsmethodes voor het meten van de renine-activiteit is de noodzaak 
van het uitvoeren van de radioimmunobepalingstrap in de koude, bijvoor
beeld bij Ï+°C. Vanwege de aanwezigheid van renine in zowel het basismon- 

25 ster als het vormingsmonster werd het noodzakelijk geacht dergelijke lage 
temperaturen te gebruiken teneinde een fout, veroorzaakt door de vorming of 
afbraak van angiotensine I gedurende de radioimmunobepaling, te voorkomen. 
Als gevolg van de lage temperaturen, die gebruikt worden, is de voor een 
geschikte reactie benodigde tijd lang, bijvoorbeeld 18-21* uren. Het zal 

30 duidelijk zijn dat dergelijke lange incubatietijden ongemakkelijk zijn en 
de bepaling kostbaar maken.

Er bestaat daarom een grote behoefte aan een verbeterde radio- 
immunobepalingsmethode voor het meten van de plasmarenine-activiteit, waar
bij niet de langdurige incubatieperiode wordt vereist, die tot nu toe nood- 

35 zakelijk werd geacht voor het vermijden van een incidentele angiotensine 
I vorming.



De uitvinding beoogt te voorzien in een verbeterde radio- 
immunobepalingsmethode voor het meten van. de plasmarenine-activiteit. De 
uitvinding beoogt in het bijzonder te voorzien in een dergelijke methode, 
waarbij de radioimmunobepaling kan worden uitgevoerd binnen een aanzienlijk 

5 kortere tijdsperiode dan tot nu toe noodzakelijk werd geacht. De uitvinding 
voorziet verder in een dergelijke methode, waarbij een scherpe definitieve 
scheiding wordt bewerkstelligd tussen gebonden en ongebonden gemerkt angio- 
tensine I.

In ruimste zin is de uitvinding daarom gericht op een radio- 
10 immunobepaligsraethode voor de in vitro bepaling van de renine-activiteit

van een onbekend plasmamonster. Bij deze methode wordt voorzien in een onbe
kend vormingsmonster door menging van het onbekende plasmamonster met een 
vormingsbufferoplossing en een remstof voor enzymen, die angiotensine I om
zet in andere stoffen. Het onbekende vormingsmonster wordt geïncubeerd ten- 

15 einde daarin angiotensine I te vormen door inwerking van renine op angio- 
tensinogeen, waarbij een gevormd onbekend monster wordt verkregen. Een 
gevormd onbekend radioimmunobepalingsreactiemengsel wordt verkregen door 
menging van het gevormde onbekende plasmamonster met een van te voren be
paalde hoeveelheid radioactief gemerkt angiotensine I, een va n  te voren 

20 bepaalde hoeveelheid van een antilichaam voor angiotensine X en een hoe
veelheid van een bepalingsbufferoplossing, die voldoende is om te voorzien 
in de gevormde onbekende reactiemengsel renine- en angiotensinogeen-concen
traties, waarbij geen aanzienlijke angiotensine I vorming plaats vindt 
bij de temperaturen, waarbij het gevormde onbekende radioimmunobepalings- 

25 reactiemengsel daarna wordt blootgesteld. Het gevormde onbekende radio- 
iranunobepalingsreactiemengsel wordt geïncubeerd bij een temperatuur van 
tenminste ongeveer 12°C, zodat een concurrerende bindingsreactie plaats 
vindt tussen het antilichaam en zowel gemerkt als ongemerkt angiotensine I. 
Gebonden angiotensine I wordt gescheiden van ongebonden angiotensine I en 

30 de relatieve hoeveelheden van gebonden en ongebonden gemerkt angiotensine 
I in het reactiemengsel worden bepaald. Het angiotensine I gehalte van de 
frovortr.'l'i onefoekondr; tinmnprnfilfi wordt bepaald door yar^elijkin^ v m  de 
relatieve hoeveelheden van gebonden en ongebonden gemerkt angiotensine I 
in het onbekende reactiemengsel met de relatieve hoeveelheden van gebonden 

35 en ongebonden gemerkt angiotensine I in standaard radioimmunobepalings-
reactiemengsels, die bekende hoeveelheden ongemerkt angiotensine I bevatten.
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De renine-activiteit van het plasma wordt bepaald uit de verschillen tussen 
het angiotensine I gehalte van het gevormde onbekende reactiemengsel en het 
angiotensine I gehalte van een niet-gevormd radioimmunobepalingsreactie- 
mengsel, dat een monster van hetzelfde onbekende plasma bevat.

5 De uitvinding is verder gericht op een analysepakket ten ge-
bruike bij een radioimmunobepalingsmethode voor de invitro bepaling van de 
renine-activiteit van bloedplasma. Het pakket omvat de combindie van een 
vormingsbufferoplossing, omvattende een buffercomponent, gekozen uit zuur 
kaliumftalaat en 2.2-dimethylglutaarzuur, het reactiemedium met een pH van 

10 ongeveer 9 en omvattende een buffercomponent, menselijk serum albumine, 
een alkalimetaalazide, en radioactief gemerkt angiotensine I, een anti- 
serum, bevattende een antilichaam voor angiotensine I, een aantal standaard
oplossingen, bevattende bekende hoeveelheden ongemerkt angiotensine I, 
en een aantal betrekkelijk dunne strippen van een membraan, in hoofdzaak 

15 bestaande uit een ionuitwisselaarhars.
Verwezen wordt nu naar de tekeningen.
Fig. 1 is een standaard semi-loggrafiek, gebruikt bij de analy

se van de plasma-renine-activiteit van patient LR, waarin is aangegeven 
het percentage gemerkt angiotensine I, gebonden aan het antilichaam, als 

20 functie van het angiotensine I gehalte van standaard radioimmunobepalings- 
reactiesystemen.

Fig. 2 is een grafiek, analoog aan die van fig. 1, waarin is 
aangegeven de standaardcurve, gebruikt bij de analyse van de plasmarenine- 
activiteit van patient GM.

25 Fig* 3 is een grafiek, analoog aan die van fig. 1 , gebruikt
bij de bepaling van de plasmarenine-activiteit van patient PS.

Fig. k is een grafiek, omvattende een reeks curven, analoog 
aan die van fig. 1 , die echter zijn bepaald bij verschillende combinaties 
van temperatuur en equillibratie incubatietijden.

30 Overeenkomstige verwijzingstekens hebben betrekking op over
eenkomstige delen van de tekeningen.

Volgons de uitvinding werd nu gevonden dat, indien het ra'Uo- 

iz-jranotepalin^creactiecysteem voldoende verdund in, <Je ra']ioimnmob*prtlinfr  

van angiotensine I voor de meting van de plasmarenine-activiteit kan v o r -  

35 den uitgevoerd bij temperaturen aanzienlijk boven ^°C zonder een inciden
tele vorming van verdere aanzienlijke hoeveelheden angiotensine I. Ver-



rassenderwijze, gezien de tot nu toe nodig geachte bepalingsincubatietem- 
peraturen van k°c, werd gevonden dat een geschikte verdunning het mogelijk 
maakt de bepaling zeer gemakkelijk uit te voeren bij temperaturen in de 
orde van grootte van 37°C en dat daarbij reproduceerbare gegevens worden 

5 verkregen, die duidelijk een zowel hoge als. lage plasmarenine-activiteit 
aangeven. Bij dergelijke temperaturen elimineert een geschikte verdunning 
de angiotensine I vorming nagenoeg volledig, terwijl deze het toch mogelijk1 

maakt de immunologische equilibreringsreactie snel te laten verlopen. Door 
uitvoering van de proef bij de betrekkelijk verhoogde temperaturen, die nu 

10 mogelijk zijn gebleken, wordt een duidelijke verkorting bereikt in de tijd, 
die nodig is voor het uitvoeren van de radioimmunobepaling, en worden de 
kosten van het bepalen van de plasmarenine-activiteit aanzienlijk vermin
derd, terwijl de gemakkelijkheid van het uitvoeren van de proef in sterke 
mate wordt vergroot.

15 Bij een klinische procedure, waarbij de werkwijze volgens de
uitvinding wordt gebruikt, wordt het plasma behandeld met een remstof voor 
enzymen, die angiotensine I omzetten in andere stoffen, vervolgens gemengd 
met een buffer teneinde te voorzien in een onbekend vormingsmonster. Het 
onbekende vormingsmonster wordt geïncubeerd ter verkrijging van een ge- 

20 vormd onbekend monster, terwijl een onbekend basismonster met dezelfde
samenstelling wordt verdund en wordt gehouden op een temperatuur van onge
veer 37°C of lager gedurende de incubatie van het vormingsmonster, zodat 
een aanzienlijke omzetting van angiotensinogeen in angiotensine I in het 
basismonster wordt vermeden. Een radioimmunobepaling wordt uitgevoerd op 

25 zowel de gevormde onbekende als de basis onbekende monsters in radioimmu- 
nobepalingsreactiemengsels met een voldoende verdunning, zodat de vorming 
van angiotensine I wordt vermeden bij de temperatuur, waarbij de concurre
rende bindingsreactie van de bepaling wordt uitgevoerd. Na de bepalingsre- 
actie wordt elk bepalingsreactiemengsel behandeld teneinde gebonden angio- 

30 tensine I te scheiden van ongebonden angiotensine I en worden door telling 
van de radioactiviteit de relatieve hoeveelheden van gebonden en ongebon
den gemerkt angiotensine I gemeten. De angiotensine I gehalten, van zowel 
het onbekende basisradioimmunobepalingsreactiemengsel als het onbekende 
vormingsreactiemengsel worden bepaald door referentie aan een standaard- 

35 curve, verkregen uit radioimmunobepalingen, uitgevoerd.op reactiemengsels, 
die variërende bekende hoeveelheden ongemerkt angiotensine I en dezelfde



invariante hoeveelheden gemerkt antigeen en antilichaam als de onbekende 
reactiesystemen bevatten. De standaardcurve wordt verkregen door uitzetten 
van een functie van de relatieve hoeveelheden van gebonden en ongebonden 
gemerkt angiotensine I tegen een functie van de bekende hoeveelheden van 

5 ongemerkt angiotensine I, aanwezig in de standaardreactiemengsels.
Bij het begin van de procedure wordt het bloed van de patient 

afgenomen in een buis, die onmiddellijk wordt afgekoeld tot een tempera
tuur van h°C of lager, waarna het plasma door centrifugeren wordt geschei
den. Indien het plasma gedurende enige aanzienlijke tijdsperiode moet wor- 

10 den bewaard dient dit te worden bevroren. Het is echter in het bijzonder 
van voorkeur de radioimmunobepaling uit te voeren op dezelfde dag als 
waarop het bloed wordt afgenomen.

Zoals in de gebruikelijke praktijk wordt de buis, waarin het 
bloed wordt afgenomen, bedekt met een chelateermiddel, zoals ethyleendi&’ni- 

15 netetraazijnzuur. Dit chelateermiddel werkt niet alleen als een anticoagu- 
leeraiddel maar remt eveneens de activiteit van proteolytische enzymen, 

die in het serum aanwezig zijn, waardoor een afbraak van angiotensine I 
of van andere in het bloed aanwezige proteïnen wordt voorkomen.

Het koude plasmamonster wordt op geschikte wijze verdeeld in 
20 porties. Een van deze porties wordt gebruikt voor de vorming, terwijl de 

tweede (basis) portie wordt^bruikt voor het uitvoeren van de basisradio- 
immunobepaling. Aan het plasmamonster, of elke portie daarvan, wordt toege
voegd een remstof voor enzymen, die angiotensine I omzetten in aadere stof
fen. In het bijzonder is het noodzakelijk een remstof op ie nemen voor het 

25 onzettingsenzym, dat angiotensine I omzet in angiotensine II, en eveneens 
voor de angiotensinasen, die angiotensine I en angiotensine II afbreken.

Bruikbare remstoffen zijn o.a. 8-hydroxychinoline en 2.3- 
dimercaptopropanol, die beide bij voorkeur worden gemengd met het plasma- 
monster. Een doeltreffende remming wordt bijvoorbeeld verkregen door aan 

30 het plasma toe te voegen ongeveer ^ ,5 molen/liter 8-hydroxychinoline en 
ongeveer 8 molen/liter 2 .3-dimercaptopropanol.

Zoals werd vermeld is het in hoge mate van voorkeur de vor- 
mings- en radioimmunobepalingsincubaties uit te voeren op dezelfde dag als 
waarop het bloed wordt afgenomen. Indien er echter een aanzienlijke perio- 

35 de ligt tussen de afneming van het plasma en de uitvoering van de bepalings- 
procedure moet het plasma, dat de remstof bevat, worden bevroren en opge-



slagen bij een temperatuur van ongeveer -*20°C.
Op de datum, waarop de bepaling moet worden uitgevoerd, vordt 

een onbekend vormingsmonster bereid door menging van de remstof bevattende 
vormingsportie van het plasma met een vormingsbufferoplossing. Bij voorkeur 

5 vordt eén volumedeel remstof bevattend plasma verdund met 2 volumedelen 
buffer. Een portie van het vormingsmonster kan verder worden verdund en 
worden gebruikt als het onbekende basismonster. De vorming vordt uitge
voerd door verwarming van het vormingsmonster en door dit te houden op een 
temperatuur, waarbij de renine-activiteit voldoende hoog is om in een aan- 

10 zienlijke mate de omzetting van angiotensinegeen in angiotensine I te be
werkstelligen. Daar de renine-activiteit optimaal is bij een pH van onge
veer 5 , 5 is de gebruikte buffer bij voorkeur een buffer, die het vormings
monster stabiliseert bij of in de buurt van deze pH. Voorkeursbuffers zijn 
o.a. zuur kaliumftalaat en 2 .2-dimethylglutaarzuür. Deze laatste buffer 

15 is in het bijzonder doeltreffend bij het bevorderen van een snelle vorming 
en overleving van angiotensine I. Bij voorkeur is de buff er oplos sing onge
veer 0 ,1 molair in de buffercomponent.

Teneinde te voorzien in een renine-activiteit, die voldoende 
is om angiotensine I in een aanzienlijke snelheid te vormen, wordt de tem- 

20 peratuur van het vormingsmonster gedurende het vormingsproces gehouden 
tussen ongeveer 10 en ongeveer 60°C en bij voorkeur tussen 35 en 50°C. De 
temperatuur voor de vormingsincubatie, die in het bijzonder de voorkeur 
geniet, bedraagt ongeveer 37°C. De vorming kan worden uitgevoerd in 1 uur 
of minder, maar vordt bij voorkeur voortgezet tot een periode van onge- 

25 veer 3 uren bij 37°C, zodat de daarnavolgende radioimmunobepaling gevoelig 
is ten opzichte van een abnormaal lage renine-activiteit zowel als voor 
een hoge activiteit.

De tweede (basis) portie van het plasma wordt eveneens ver
dund met bepalingsbuffer ter verkrijging van een onbekend basismonster,

30 waarvan de bepaling op een willekeurig geschikt tijdstip kan worden uit-
r,evoerd. Zoals vermeld verd kan het onbekende basismonster een portie 

k *
»i..jn van hot, 'infAtöfi'te v o m tm fjm jtm ifrt dut r««ntf m ', huff# r ia vF-rtimfl, Rf,f 

voorkeur vordt het onbekende basismonster verder verdund en gehouden op 
een temperatuur van 37°C of lager gedurende de vorming van het onbekende 

35 vormingsmonster, zodat de vormings- en basisradioimmunobepaling later
tegelijktijdig vorden uitgevoerd. In ieder geval worden zowel gevormde als



onbekende basisradioimmunobepalingsreactiemengsels bereid, die dezelfde 
hoeveelheden bevatten van de respectievelijke onbekende plasma's, gemerkt 
angiotensine I, antiserum voor angiotensine I en bepalingsbufferoplossing. 
De concentraties van renine en angiotensinogeen in elk reactiesysteem zijn 

5 voldoende laag, zodat er geen aanzienlijke angiotensine I vorming optreedt 
bij de temperaturen, waaraan de reacti-resystemen daarna worden blootge
steld. Daar het gemerkte en ongemerkte angiotensine I, aanwezig in de i
reactiemengsels, zullen concurreren voor de bindingsplaatsen op het anti
lichaam is de hoeveelheid antiserum, aanwezig in het reactiemengsel, minder 

10 dan die welke nodig is voor de binding van al het daarin aanwezige anti- 
geen. Bij voorkeur is het antilichaamgehalte van het reactiemengsel vol
doende om ongeveer 50 % van het gemerkte antigeen te binden in afwezigheid 
van enig ongemerkt antigeen.

De bepalingsbufferoplossing, aanwezig in de reactiemengsels,
15 omvat een buffercomponent, een overmaat proteien en een conserveermiddel, 

Teneinde de waarschijnlijkheid van een aanzienlijke angiotensine I vorming 
gedurende de radioimmunobepalingsreactie zo klein mogelijk te houden is de 
buffercomponent van de bepalingsbufferoplossing bij voorkeur een buffer- 
component, die de pH van het reactiemengsel op ongeveer 9 houdt. Een ge- 

20 schikte buf fercomponent is tris(hydroxymethyl)aminomethaan bij een molari- 
teit in de orde van grootte 0,08.

De aanwezigheid van overmaat proteïne (bijvoorbeeld 0,5 gew.# 
van de bufferoplossing) in de bufferoplossing zorgt voor het stabiliseren 
van zowel het antigeen als het antilichaam en dus van de immunologische 

25 reactie. De aanwezigheid van dit proteien dient eveneens voor het remmen 
van de niet-specifieke adsorptie van reactiecomponenten aan de wand van de 
houder. Menselijk serumalbumine wordt bij voorkeur gebruikt als het over
maat proteien, daar het bij de bepaling gebruikte antiserum is verkregen 
uit een dier en het onwaarschijnlijk is dat dit antilichamen bevat voor 

30 menselijk serumalbumine. Bovendien is menselijk serumalbumine natuurlijk 
verenigbaar met het uit een mens verkregen plasmamonster.

Sen conserveermiddel, dat geschikt kan worden opgenomen in de 
bepalingsbufferoplossing, is een alkalimetaalazide. IJatriumazide in een 
hoeveelheid van ongeveer 0 ,0 1 gev.% van de bufferoplossing geniet de voor- 

/ *• - *
Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding vorO.1,

7 5 1 0 4 7 4



de bepalingsbufferoplossing van te voren gecombineerd met het gemerkte 
angiotensine I teneinde te voorzien in een reactiemedium, waaraan het ge
vormde onbekende plasmamonster en het antiserum, bevattende het antilichaam, 
worden toegevoegd bij het begin van de bepalingsreactie. Hetzelfde reactie- 

5 medium wordt bij voorkeur gebruikt voor het aanvankelijk verdunnen van de 
basisportie en teneinde te voorzien in een basisvoorreactiesysteem. Nadat 
de vorming is voltooid wordt antiserum toegevoegd aan het voorreactiemeng- 
sel ter verkrijging van het basisradioimmunobepalingsreactiemengsel, dat 
parallel met het gevormde onbekende reactiemengsel in reactie wordt ge- 

10 bracht.
Het is essentieel dat het volume van het reactiemedium vol

doende is om de renine- en angiotensinogeen-concentraties te verdunnen tot 
waarden, waarbij geen aanzienlijke angiotensine I vorming in het radio- 
immunobepalingsreactiemengsel optreedt bij de temperaturen, waaraan het 

15 reactiemengsel wordt blootgesteld. Gewoonlijk mogen de renine- en angioten
sinogeen-concentraties in het reactiemengsel niet groter zijn dan ongeveer 
1 /1 0 van de concentraties van deze twee componenten in het plasma zelf.
Bij voorkeur wordt een 20-voudige of grotere verdunning toegepast.

De radioimmunobepalingen worden uitgevoerd door de gevormde 
20 en onbekende basisreactiemengsels te incuberen bij dezelfde temperatuur 

en gedurende dezelfde tijdsperiode. Teneinde te bewerkstelligen dat de 
concurrerende proteïnebindingsreactie in een voldoende mate verloopt bin
nen een geschikte tijd, bijvoorbeeld 15 minuten tot 5 uren en bij voorkeur 
15 minuten tot 3 uren, moet de bepalingsreactie worden uitgevoerd bij tem- 

25 peraturen van tenminste ongeveer 12°C. Bij voorkeur moet de bepalings- 
temperatuur tenminste ongeveer 20°C zijn. Indien een temperatuur van 37°C 
wordt toegepast, hetgeen in het bijzonder van voorkeur is, is een geschik
te bepalingsreactie in ongeveer 1 uur voltooid. Temperaturen boven 3T°C 
kunnen worden gebruikt, maar zijn in het algemeen niet noodzakelijk. Een 

30 uitvoering van de bepaling bij een temperatuur boven l40°C geeft geen prak
tische voordelen. Indien te hoge temperaturen worden gebruikt begint in 
<j'in te (sterk* mate ern '}en/rtur©rir?£ vim het p r o te ïe n  op i e  treden en tem
peraturen boven ongeveer dienen te worden vermeden.

Wanneer de radioimmunobepalingsreacties voltooid zijn worden 
35 gebonden en ongebonden angiotensine I gescheiden en de relatieve hoeveel

heden van gebonden en ongebonden gemerkt angiotensine I bepaald door tel-

7 5 1 O'A 7 A«t:> - * > !? /  *



ling van de radio-activiteit, Het angiotensine I gehalte van elk reactie- 
nengsel vordt bepaald door referentie aan standaardcurven, verkregen uit 
radioimmunobepalingen op bekende monsters van ongemerkt angiotensine I on
der gebruikmaking van reactiemengsels, bevattende dezelfde hoeveelheden 

5 gemerkt angiotensine I en antiserum als de onbekende reactiemengsels. De 
renine-activiteit van het plasma vordt vervolgens bepaald uit het verschil 
tussen de angiotensine I concentratie in het gevormde monster en die in het 
basismonster.

Ongebonden angiotensine I kan vorden afgescheiden van aan anti- 
10 lichaam gebonden angiotensine I onder toepassing van in de techniek op

zichzelf bekende methodes. Zo kan de scheiding bijvoorbeeld vorden bewerk
stelligd door elektroforese, chromatoelektroforese, precipitatie van het 
antilichaam/antigeen-complex door een tveede antilichaam, niet-specifieke 
zoutprecipitatie, of adsorptie aan een vast adsorbeermiddel, zoals houts- 

15 kool, bekleed met dextran.
Volgens een voorkeursuitvoeringsvorwan de uitvinding vordt 

het ongebonden angiotensine I gescheiden v--an het gebonden angiotensine I 
door adsorptie van het eerste aan een betrekkelijk dunne strip van een 
membraan, in hoofdzaak bestaande uit een ionuitvisselaarhars. De ionuit- 

20 visselaarharsnembranen, die bij de uitvinding kunnen vorden gebruikt, zijn 
betrekkelijk dunne strips, vellen of films van een vast waterhoudend gel, 
bestaande uit een onoplosbare polymere matrix, vaaraan dissocieerbare 
kationische of anionische groepen zijn vastgehecht, waarbij het gel bij 
voorkeur versterkt is met enig geschikt vezelachtig materiaal. Vele bruik- 

25 bare harsmembranen van dit soort zijn bekend, bijvoorbeeld die welke zijn 
beschreven in de Amerikaanse octrooischriften 2.730.768, 2.780.60^,
B.dOQ.khj en 2.860.097. Een commercieel verkrijgbaar anion-selectief hars 
dat kan vorden toegepast bij de uitvinding, is bijvoorbeeld het hars dat 
in de handel is onder de handelsaanduiding "AP.-103-PZL-183" (ionics, Inc.

30 of Watertown, Massachusetts). De toepassing van een dergelijke harsstrip 
verschaft een in hoge mate doeltreffende scheiding van het ongebonden 
antigeen van het gebonden antigeen, daar deze niet alleen een doeltreffend 
reinigingsmiddel is voor ongebonden antigeen, maar bovendien snel en gemak
kelijk uit het reactiemengsel kan worden afgescheiden nadat de adsorptie 

35 voltooid is. Voor de uitvoering van de scheiding wordt de harsstrip in het 
reactiemengsel gebracht na de voltooiing van de bindingsreactie en wordt



het reactiemengsel geïncubeerd in contact met de strip bij kamertempera
tuur of lagere temperatuur, bij voorkeur bij 22-2 5°C, gedurende ongeveer 
0 , 5 uur. Ia de voltooiing van de incubatie wordt de strip verwijderd en het 
achtergebleven vocht afgeveegd aan de rand van het reactieflesje, zodat 

5 nagenoeg al het aan antilichaam gebonden antigeen in het reactiemengsel 
wordt teruggebracht.

Teneinde de relatieve hoeveelheden van gebonden en ongebonden 
angiotensine I te bepalen wordt een radioactieve telling op het reactie
mengsel uitgevoerd voor de inbrenging vande harsstrip zowel als na de ver- 

10 wijdering daarvan. Het percentage gemerkt angiotensine I, gebonden aan het 
antilichaam, is dan gelijk aan de waarde van de latere telling, gedeeld 
door de waarde van de voorafgaande telling.

Het analysepakket volgens de uitvinding maakt het de klinische 
technicus mogelijk snelle accurate bepalingen op de plasmarenine-activiteit 

15 uit te voeren. Het pakkeet bevat flesjes, die vormingsbufferoplossingen,
van te voren gecombineerde reactiemedia, antisera, standaardoplossingen van 
bekende hoeveelheden ongemerkt angiotensine I en ionuitvisselaarharsmem- 

braanstrippen bevatten. Elk reaetiemediumflësje bevat het geschikte volu
me reactiemedium en de geschikte hoeveelheid gemerkt angiotensine 1 voor

20 het uitvoeren van een radioimmunobepalingsrêactie. Hét gemerkte angioten-
125 131sine I bevat bij voorkeur J, maar andere merkatomen, zoals J, kunnen

eveneens worden gebruikt.
Het antiserum, aanwezig in het pakket, wordt bij voorkeur 

verkregen door vereniging van angiotensine I met runderserumalbumine en 
25 inspuiting van het resulterende immunogeen in een konijn. Het serum, dat

vervolgens wordt afgenomen van het konijn, kan direct worden gebruikt of 
er kan voorzien worden in e«?n antiserum door afscheiding y/ui het y-glofcH» 
line-antilichaam uit het konijnenserum en bereiding van een oplossing van 
het antilichaam.

30 De uitvinding wordt verder toegelicht door de volgende voor
beelden.
Voorbeeld I

Een radioimmunobepalingspakket voor de meting van de plasma
renine-activiteit werd bereid, bevattende 100 reactieflesjes,  ̂anti- 

35 lichaamflesjes, 35 vormingsflesjes, 1 8-hydroxychinolineremstofflesje,
1 dimercaprolremstofflesje, 2 flesjes, die elk bevatten 100 anionuitwisse-



laarstrips, en 9 flesjes, die elk bevatten een standaard angiotensine I 
oplossing. -

Het van te voren gecombineerde reactiemedium, aanwezig in elk 
reactieflesje, bezat de hieronder aangegeven samenstelling.

Angiotensine I 1-125 0,0202 + 0,008^u Ci
Menselijk serumalbumine 5,0 mg
Trishydroxymethylaminomethaan 10,0 mg
Natriumazide 0 ,1 mg
Chborwaterstofzuur 23,83 +. 2,97^u g
Water 1 ml

Elk standaardflesje bevatte een bekende hoeveelheid ongemerkt 
angiotensine I. De respectievelijke samenstellingen van de oplossingen, 
aanwezig in deze flesjes zijn hieronder aangegeven.

A. 10 ng/ml 'standaard
ijsazijn 60 ng
Lysozyme 6o^ug
Trishydroxymethylaminomethaan 10,1 mg
Menselijk serumalbumine 5 mg
Natriumazide 0,1 mg
SS?8®l!5ltïfmur 23i83nJ 2-97/ug
Water 1 ml

B. 6 ng/ml Standaard
ijsazijn 3 5 98 ng
lysozyme 35,8^ug
Tri shydroxymethylaminomethaan 10, yug
Menselijk serumalbumine 5 mg
ïlatriumazide 0 ,1 mg
Chloorwaterstofzuur 23,83 + 2 ,97^ug
Angiotensine I 6 ng
Water 1 ml

C. 3 ng/ml Standaard
ijsazijn 1 7 , 9 5 ng
LyF.ïzyjrr? 1 7 ,95 f . g

Trishydroxynethylaminomethaan 10,1 irg
Mènselijk serumalbumine 5 mg
Natriumazide 0 ,1 mg
Chloorwaterstofzuur 23,83 + 2,97/ug
Angiotensine I 3 ng
Water 1 rai



D. 2 ng/ml Standaard
IJsazijn 12 ng
Lysozyme 12̂ ,ug
Trishydroxymethylamiriomethaan 10,1 mg

5 Menselijk serumalbumine 5 mg ■
Natriumazide 0,1 mg
Chloorwaterstofzuur 23,83 + 2,97^ug
Angiotensine I 2 ng
Water 1 ml

10 E. 1 ng/ml Standaard
IJsazijn . 6 ng
Lysozyme 6^u g
Trishy&roxyirtethylaminomethaan 10,1 mg
Natriumazide 0,1 mg

15 Menselijk serumalbumine 5 mg
Chloorwaterstofzuur 23,83jt2,97/Ug
Angiotensine I 1 ng
Water 1 ml

F. 0,8 ng/ml Standaard
20 IJsazijn 6 ng

Lysozyme 6^ug
Trishydroixymethylaminoraethaan 10,1 mg
Natriumazide 0 ,1 mg
Menselijk serumalbumine 5 mg

25 Chloorwaterstofzuur 23,83+2,97^ug
Angiotensine I 1 ng
Water 1ml

G. 0,6 ng/ml Standaard
IJsazijn 3,59 ng

30 Lysozyme 3,59/Ug
Trishydroxymethylaminomethaan 10,1 mg
Natriumazide 0 ,1 mg
Menselijk serumalbumine 5 mg .
Chloorwaterstofzuur . 23,83+2,97j ug

35 Angiotensine I 0,6 ng
Water 1 ml



E. 0 ,3 ng/ml Standaard
IJsazijn 1 ,7 9 5 ng
Lysozyme 1,795^ug
Tri shydroxymethylaminomethaan 10,1 mg

5 Menselijk serumalbumine 5 rag
Natriumazide 0 ,1 mg
Chloorwaterstofzuur 23,8+2,97^ug
Angiotensine I 0,3 ng
Water 1 ml

10 I. 0 ng/ml Standaard
Tri shydroxymethylaminomethaan 10,1 mg
Menselijk serumalbumine 5 mg
Katriiunazide 0 , 1 mg
Chloorwaterstofzuur 23,83+2,97^ug

15 Water 1 ml
De antiserumoplossing, aanwezig in de antilichaamflesjes, be

zat de volgende samenstelling.
Antiserum (konijn) 1 ,ltyu 1
Trishydroxymethylaminomethaan 28,28 mg

20 Menselijk serumalbumine 1^,0 mg
Katriumazide 0 ,2 8 mg
Chloorwaterstofzuur 6 ,67+ o,83^ug
Water 2,8 ml

De vormingsbuffer, aanwezig in de vormingsflesjes, bezat de 
25 volgende samenstelling.

Kaliumhydrogeenftalaat U0 ,8U- mg
Natriumhydroxyde 2 l6+'65^ug
Water 2 ml

De 8-hydroxychinolineremstofoplossing bezat de volgende
30 samenstelling.

6-hydroxychinoline 66 mg
Water 1 ml

De dimercaprolremstofoplossing bezat de volgende samenstel
ling.

35 2 .3-dimercaptopropanol 100 mg
Benzylbenzoaat 210 mg
Pinda-olie 680 mg



Elke van de 100 harsstrips, aanwezig in het pakket, omvatten 
een watervrij anionuitwisselaarharsgel van het type, in de handel onder 
de handelsaanduiding ”Ar-103-PZL-183" (ionics, Inc. of Watertown, 
Massachusetts), versterkt met een vezelmateriaal.

5 Voorbeeld II
Onder gebruikmaking van een analysepakket van het in voor

beeld I beschreven type werd een radioimmunobepaling uitgevoerd voor het 
meten van de plasmarenine-activiteit van patient LR.

Bloed werd afgenomen van patient LR in een buis, bedekt met 
10 EDTA, en het plasma werd door centrifugeren afgescheiden en gekoeld tot 

k°C. Aan 1 ml van het koude plasma werden porties 8-hyöroxychinolinerem- 
stofoplossing (lO^ul) en dimercaprolremstofoplossing (10^ul)toegevoegd.
Het resulterende onbekende plasmamonster werd overgebracht in een vormings
flesje, bevattende een vormingsbufferoplossing, en gemengd.

15 Een onbekend basismenster (lOO^ul) werd afgenomen uit het
vormingsflesje en onmiddellijk toegevoegd aan een reactieflesje teneinde te 
voorzien in een onbekend basisvoorreactiemengsel, bevattende ongevormd 
plasma, menselijk serumalbumine, natriumazide-conserveermiddel, HC1 en 
met 125 J gemerkt angiotensine I, gebufferd tot een pH van 9,0. Dit voor- • 

20 reactiemengsel werd op kamertemperatuur gehouden gedurende de daarna vol
gende vorming van de portie van het onbekende monster, achtergebleven in 
het vormingsflesje.

Het vormingsflesje werd geplaatst in een waterbad, dat op een 
temperatuur van 3T°C werd gehouden, en de vorming werd uitgevoerd geduren- 

25 de 3 uren. Ua afloop van deze tijd werd het gevormde onbekende monster uit 
het waterbad verwijderd, afgekoeld in een ijsbad, en werden -porties van 
100yul daarvan overgebracht in drie reactieflesjes teneinde te voorzien 
in drie gevormde onbekende radioimmunobepalingsvoorreactiemengsels, be
vattende gevormd plasma, menselijk serumalbumine, natriumazide-conserveer- 

30 middel, HC1 en met 125 J gemerkt angiotensine I.
Een reeks van standaard voorreactiemengsels werd bereid door 

overbrenging van 0 ,1 ml porties van gestandaardiseerde ongemerkte angio
tensine I oplossingen uit de standaardflesjes in een reeks reactieflesjes. 
Standaard voorreactiemengsels werden bereid onder gebruikmaking van de 

35 standaardoplossingen, bevattende resp. 6 , 3 , 2 , 1 , 0 ,8 , 0 , 6 en 0,3 ng/ml 
ongemerkt angiotensine I. Twee blanco-voorreactiemengsels werden bereid



door toevoeging van 0,1 ml buffer met een pH van 9,0 en een reactief lesje.
Reactiemengsels werden bereid en de radioimmunobepaling werd 

begonnen door toevoeging van antiserumoplossing (0 ,1 ml) aan elk van de 
onbekende basis-, onbekende vormings-, standaard- en blanco-voorreactie- 

5 mengsels. Antiserum werd achtergehouden uit éên reactieflesje en dit werd 
als controle gebruikt. De reactiemengsels, aanwezig in elk flesje werden 
vervolgens voorzichtig gemengd in de vortex en gedurende 1 uur bij 37°C 
gexncubeerd. Nadat de incubatie voltooid was werd elk reactieflesje uit het 
waterbad genomen, de afsluiting daarvan verwijderd en een anionuitvisse- 

10 laarharsstrip ondergedompeld in de inhoud van het flesje. Het flesje werd 
vervolgens weer afgesloten en geplaatst op een rotator gedurende 30 minuten 
bij kamertemperatuur (21-23°C). Na 30 minuten werd de harsstrip verwijderd 
van elk flesje en gebracht in een leeg flesje. De radioactiviteit van zovel 
de strip, bevattende het óngebonden ("vrije") angiotensine I, als van de 

15 bovenstaande vloeistof, bevattende het aan antilichaam gebonden ("gebonden") 
angiotensine I,. werd geteld en het percentage gebonden angiotensine I werd 
bepaald uit de volgende vergelijking.

‘j Geb nd n “ ^e- ^ ng: van bovenstaande vloeistof___________________/j e on en Telling van bovenstaande vloeistof + telling van strip
20 De resultaten van de telling en het berekende percentage ge

bonden angiotensine I voor de standaard reactiemengsels zijn aangegeven 
in tabel A.

Tabel A
Standaardreactiesystemen25 -------;----------------Badioactiviteitstellingen per minuut

Bovenstaande vloeistof________ Strip_____ % Gebonden
Controle (geen antilichaam) 576 12U09 k , k k

0 ,6 ng 2253 10835 17,21
0,3 ng 3879 928h 29,1*7
0 , 2 ng 1*700 8hh8 .•35,75
0 ,1 ng 5980 70k l !*5,93
0 ,0 8 ng 6ho b CCC3 1*9,01
0 ,0 6 ng 6563 6365 50,77
0,03 ng 7231 5605 56,33
0 ,0 ng 7665 5165 59,7^
0 , 0 ng 77 0 6 5061 6 0 ,3 6



Een öuplicaatserie standaardradioimmunobepalingsreacties 
gaf de vaarden, aangegeven in .onderstaande tabel B.

Tabel B
Duplicaat-standaardreactiesystemen

5 Radioaetiviteitstellingen per minuut
Bovenstaande vloeistof______ Strip_________% Gebonden

o ,6 «S 2150 10877 16,50
0,3 ng 3972 B'[09 31,32
0 ,2 ng 41+73 8289 35,05

10 0 ,1 ng 5814 7053 45,19cooo ng 6190 6 5i+0 48,63vooo ng 6826 5902 53,62
0,03 ng 70 16 5693 55,20
0 ,0 ng 78 12 5046 6 0 ,7 6

15 0 ,0 ng 8060 5068 6 1 ,1+0

Uit de waarden van tabellen A en B werd een grafiek samenge
steld, waarin het percentage gebonden angiotensine I werd.afgezet tegen 
nanogrammen van ongemerkt standaard angiotensine I , aanwezig in de stan- 
daardreactieoplossingen voor de twee series standaardreacties. Deze gra- 

20 fiek is aangegeven in fig. 1 .
De waarden van de radioactiviteitstelling voor patient LR 

is aangegeven in tabel C. Uit het percentage gebonden, met 125 J gemerkt 
angiotensine I werd de hoeveelheid ongemerkt angiotensine I in elk onbe
kend plasmamonster bepaald uit de curven van fig. 1, Deze waarden zijn even-' 

25 eens aangegeven in tabel C.
Tabel C

Radioactiviteitstelling voor LR plasma 
(ftalaatvormingsbuffer)___________

. Bovenstaande Strip % Gebonden Angiotensine I 
30 vloeistof ___ _ __________  (ng/ml)

Basis 7463 5607 57,10 0,014
Gevormd (in 
triplicaat) 6510 6677 49,36

6729 6018 52,79
35 6605 6314 51,13
Gevormd
(gemiddeld) 51,09 0 ,0 5 6



De renine-activiteit van het plasma van patient LR werd aan
geduid door de angiotensine I vormingssnelheid, die bepaald -werd uit de 
volgende vergelijking. 1

Reninge-activiteit (ng/ml/uur angiotensine I vorming) =
/~ng/ml (gevormd) - ng/ml (basis) 7 30

3 uren
De factor 30 wordt gebruikt omdat het plasma aanvankelijk 

driemaal vordt verdund en slechts 0 ,1 ml van het verdunde plasma wordt 
gebruikt bij de radioimmunobepaling, terwijl de angiotensine I vormings- 

10 snelheid is gebaseerd op 1 ml.
De renine-activiteit van het plasma van LR bleek 0 ,k 2 ng/ml/uur

te zijn.
Voorbeeld III

Een ander monster van het plasma van patient LR werd op de in 
15 voorbe&d II beschreven wijze onderzocht met deze uitzondering, dat 2.2-di- 

methylglutaarzuur werd gebruikt in plaats van kaliumhydrogeenftalaat als 
de buffercoapenent in het vormingsmengsel. De resultaten van de radioacti- 
viteitstelling op de basis- en gevormde radioimmunobepalingsreactiemeng- 
sels, verkregen bij de bepaling van dit voorbeeld, zijn aangegeven in ta- 

20 bel D.
Tabel D

Radioactiviteitstelling. voor EB: plasma

Bovenstaande
vloeistof

Strip % Gebonden Angiotensine 
I (ng/ml)

^  Basis 8025 k m 61,71 0

gevormd (in 6ooit 6565 b9 ,3k
triplicaat)

6632 6^59 5 0 ,66

6h8 5 65^1 ^9,79
pevornö

30 ("e^icdeld) ^9,93 0,07

Bij deze bepaling bleek de renine-activiteit 0,7 ng angioten
sine l/mjfaur te bedragen.
Voorbeeld IV

35 Volgens de in voorbeeld II beschreven procedure werd een
renine-activiteitsradioimmunobepaling uitgevoerd op het plasma van patient



GM. De resultaten-van de radioactiviteitstelling en- het percentage gebonden 
antigeen voor de duplicaat-standaard radioimmunobepalingsreactiemengsels zijn 
aangegeven in tabellen E en F.-

Tabel E
St andaardre act i esysternen 

Radioactiviteitstellingen per' minuut
Bovenstaande vloeistof

Controle (geen anti
lichaam) *

0,6 * ng

0,3 ng 

ng 

ng

. 0 , 0 8  ng

0 ,2

0;1

0?06 ng 

0,03 ’ ng

0,0
0,0

ng

ng

7.72

2369 
3717 

3986 
6.046 

6 U 6 2 

66l8 
7*177 

8092* 

8122

Strip-
12627

10S04
953O
9524
7328
6956;

, 6805 

' 6353’. 

5^58 \. 
5563

% Gebonden
. 5,76 : 
17,98  • 

28,06 
' 2 9 , 5 0  

,45,21 ' 
48,16  

49,30 
.54,06 
59,73  

59,35

Tabel F

Dupli caat-st andaardreactiesystemen 

R&dioactiviteitstellingen per minuut
Bovenstaande vloeistof Strip % Gebonden

0,6 ■ng 2306 . 10944 17,40  ..

V ■ ng . . . 3580 10032 26/  30

0,2 ng . 3801 9589 2 8 , :3 9
0 ,1 • ng ’ 5780 7625 43,12

co00

ng 6330 c\
 

. —
J

CO u> 48,27
0,06 ng . ,6540 ' ' ' 6764 49,16 .

0,03 ng 7325 *6173 54,27
030 ng '8386 . 5526 60,28

0 j 0 'ng 8165 5615 59/25



De waarden van tabellen E en F werden uitgezet, waarbij 
fig. 2 werd verkregen, die gebruikt werd voor de bepaling van het angioten
sine I gehalte van het plasma, aanwezig in de basis- en gevormde onbekende 
radioimmunobepalingsreactiemengsels voor patient GM.

5 De radioactiviteitstelling resultaten, het percentage gebon
den antigeen en het angiotensine I gehalte van het plasma voor de basis en 
gevormde onbekende radioimmunobepalingsreactiemengsels, aanwezig in het 
plasma van patient GM, zijn aangegeven in tabel G.

Tabel G
10 Radioaetiviteitstellingen voor GM patient

(ft alaatvormingsbuffer)_____________
Bovenstaande Strip % Gebonden Angiotensine I
vloeistof _____ __________ (ng/ml)_____

0,009bssLs 7738 6071 56,01+
gevormd ^935 8750 36,06
(duplicaat) 1+727 8 7H2 35,09
gevormd
(gerriddeld) 35,5.8 0,153

De renine-activiteit van het plasma van GM bleek 1 ng angio
tensine I/ml/uur te bedragen.

20 Voorbeeld V
Een ander monster van het plasma van patient GM werd onder

zocht op de in voorbeeld IV beschreven wijze met deze uitzondering, dat
2.2-dimethylglutaarzuur werd gebruikt in plaats van kaliumhydrogeenftalaat 
als de buffercomponent van het vormingsmengsel. De resultaten van de radio- 

25 activiteitstelling op de basis en gevormde radioimmunobepalingsmengsels, 
verkregen bij de bepaling van dit voorbeeld, zijn aangegeven in tabel H.

Tabel H
Radioactiviteitstelling voor GM plasma 
______(Glutaraatvormingsbuffer)_______
Bovenstaande Strip % Gebonden Angiotensine I
vloeistof ______ __________ , (ng/ml)_____

basis (Gebruikte ongevormde ftalaatwaarden zie tabel G)
Gevorcd '.U'Jll '"V'1
(dup xicaat) 1Qo88 2Q^ q

Gevormd
35 (gemiddeld) 28,15 0,3

Bij de bepaling volgens dit voorbeeld bleek de renine-activi
teit van het plasma van GM 2,91 ng/ml/uur te bedragen.
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Voorbeeld VI
Een renine-activiteitsradioimmunobepaling werd uitgevoerd op 

'het plasma van patient PS. De in voorbeeld II beschreven procedure werd ge
volgd met deze uitzondering, dat slechts êên stel reacties werd uitgevoerd 

5 voor het verkrijgen van de standaardcurve. De resultaten van de radioacti- 
viteitstelling en het percentage gebonden antigeen voor de standaard radio- 
immunobepalingsreactiemengsels zijn aangegeven in tabel I.

' Tabel I 
Standaardr-eactiesystemen 

10 Radioactiviteitstellingen per minuut
Bovenstaande vloeistof_____. Strip % Gebonden

Controle 695 12013 5,*7
0,6 2224 . • 10404

4

17,61

0,3 ng 3*156 9088 . 27,55

15 0 | 2 ng m s 8342 34,97

0,1 ng 5912 ' 67^3 .46,72

. 0,08 ng 6373 6653 ■ 48,93

0/06 ng 6628
ë 5935 52,76

0,03 ng .7191 . - 5481 • 56*75

20' 0,0 ng 7911 ..5089 60,84

De waarden van tabel I werden uitgezet, waarbij fig. 3 
werd verkregen, die gebruikt werd voor de bepaling van het angiotensine I 
gehalte van het plasma, aanwezig in de basis en gevormde onbekende radio- 
immunobepalingsreactiemengsels voor patient PS.

25 De radioactiviteitstellingresultaten, het percentage gebonden
antigeen en het angiotensine I gehalte van het plasma voor de basis en 
gevormde onbekende radioimmunobepalingsreactiemengsels, aanwezig in het 

' plasma van PS, zijn aangegeven in tabel J. '

30



Tabel J

Radioactiviteitstelling van PS plasma

5
Bovenstaande
vloeistof

Strip % Gebonden Angiotensine
(ng/ml)

basis 7190 5510 56,61 0,0315
gevormd 5828 7217 IA, 68
Triplicaat} 5909 7h33 k k , 2 9

5908 6999 1*5,27
10 gevormd

(gemiddeld) ■ W,75 0 ,111*
De renine-activiteit van het plasma van PS bleek 0,81*9

ng/ml/uur te bedragen.
Voorbeeld VII

.jt. Een ander monster van het plasma van patient PSVerd onder
zocht op de in voorbeeld VI beschreven wijze met deze uitzondering, dat
2 .2-dimethylgutaarzuur werd gebruikt in plaats van kaliumhydrogeenftalaat 
als de buffercomponent van het vormingsmengsel. De resultaten van de radio
activiteitstelling op cb basis en gevormde radioimmunobepalingsreactiemeng-

20 seis, samen net het angiotensine I gehalte van de ongevormde en gevormde 
monsters, zijn aangegeven in tabel K.

Tabel K
Radioactiviteitstelling voor PS plasma 
_____(Glutaraatvormingsbuffer)________

2 Bovenstaande Strip % Gebonden Angiotensine I
vloeistof _____ __________ (ng/ml)

Basis 7979 1*81*0 6 2,21*
gevormd 5^33 7289 1*271
(triplicaat)

51*16 7539 l*l8l
521*8 7316 1*177

gevormd
(gemiddeld) 1*2 ,1

30
0,131

Bij deze bepaling bleek de renine-activiteit 1,31 ng/ml/uur
te bedragen.
Voorbeeld VIII

35 Standaard radioimnunobepalingsreacties werden uitgevoerd
onder gebruikmaking van duplicaat blanco*s en standaardoplossingen, die 
respectievelijk bevatten 0 ,0 3 ,  0 , 06 , 0 ,0 8, 0 ,1 , 0 ,2 , 0 , 3 en 0 , 6 ng onge
merkt angiotensine I per ml. Een controlebepaling werd eveneens uitgevoerd,



waarbij geen antiserum werd toegevoegd aan het voorreactiemengsel. De 
procedure van voorbeeld XI werd gevolgd met deze uitzondering, dat de tem
peratuur en de duur van de incubatie van de radioimmunobepalingsreactie 
werden gevarieerd. De volgende combinaties van tijd en temperatuur werden 

5 gebruikt voor deze standaard radioimmunobepalingsreacties.
Temperatuur Tijd

37°C 1 uur
20 °C 1 uur
20°C 5 uren
12°C 1 uur

10 12°C 5 uren
De resultaten Van de telling op de bovenstaande vloeistof en 

de harsstrippen na de scheiding daarvan en het berekende percentage gebon
den angiotensine I voor deze standaard reactiemengsels zijn aangegeven in 
tabellen L - P.

15



Standaardreactiesysteem 37°C gedurende 1 uur

Radioactiviteitstellingen per minuut

Bovenstaande vloeistof_______;____ Strip______ % gebonden

Controle (geen anti- •592 ; 11207 5 , 0 2
- lichaam)

0,6  ng s t d . 1982 9869 1 6 , 7 2

. 0 , 3  ng s t d . 3304 8700 2 7 ,5 2

3-° . '
0 , 2  ng s t d . 3620 '8137 3 0 ,7 9

0 , 1  ng s t d . 5019 . ’ 6664 •' 4 2 ,9 6

- - ■ ' 0,08  ng s t d . 5089 6062 4 5 ,6 4

• Q , 0 6  ng s t d . 57 69 5801 :4 9 ,8 6

0 ,0 3  ng s t d . 6310 ' 5302 5 4 ,3 4

15 0 ,0  ng s t d . 4848 ; 3951 5 5 ,1 0
- •

0 .0  ' ng s t d . 6384- •4Ó41 6 1 ,2 4



10 •

Standaardreactiesysteem 20°C gedurende 1 uur

(r
Badioactiviteitstellingen -per minuut

Bovenstaande vloeistof______ Strip_____% gebonden

0f 6 177‘2 9629 15 , 5 *}

° / 3  • .2659 . 8554 2 3 /7 1
0,2 3572 ‘7373 3 1 / 2 1

0,1 4587 ' . 6815 40 ,23
0,08 3986 ' 6530 37 ,90
0,06 5052 6462 . 43,88
0,03 . ' 5*73 • 6293 46,52

0,0 5744 59.68 49 ,04

0j0/-m ■ 5384 5767 48 ,28



Standaardreactiesysteem 20°C gedurende 5 uren 

Radioactiviteit stellingen -per minuut

Bovenstaande vloeistof______________ Strip i  gebonden
0 ? 6 ■ . 1742 9872 15y 0

0^3 • ,2863 8475 25,25

0 ,2  ' ’ ■ 3787 7963 32,23

0 ,1  • 5634 '5573 . 50,27

0,08 6115•i. 5265 53,73
0 ,0  6 7.076 43 23 62 ,08

0,03 7486 '  4171 . 64,22

0 ,0 7816 ■ 3586 - 68,55

M  ■
7599 . 436I 63,54



10

Standaardreactiesysteem 12°C gedurende 1 uur

Radioactiviteitstellingen -per minuut 
5 Bovenstaande vloeistof________  Stri-p % gebonden

0; 6 1823 ' 9623 . 15 f 9

0,3 2922 ■ 8412 25/8

0 ,2  ■ '' . 3115 , 8317 27 ,2

o , 1 . y 3897 7457 / 34 ,3

0 , 08' '3980 ' 7^79 . 34*7

. 0, 06 "' • 4221 . ' 7315 • 36,6

0j 03 hko6 7083 38 ,3

0 ,0  • ■' 4?64 6664 41,7

0 ,0  . • 4742 • • ' 6 5 2 3 4 2 ,1
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Tabel F

Standaardreactiesysteem 12°C gedurende 5 uren

• • "X
Radioactiviteitstellingen per minuut

Bovenstaande vloeistof ________ Strip____ % gebonden

5 0,6 1816 9131 l 6/ 6

0 ,3 2791 ■ 8630 247 4

°'2 ' . 3S59 7471.
1

3 4 ,1

M  . 5366 ' ‘ 5927 4 7 ,5

. 0,08 '5747
•

t

56 58 ' 5 0 ,4

10 0,06 5974 5316 52 7 9

0 , 03 6889 4 4 4 5 - 60^8

0^0 70 46 4096 63^2

0,0   ̂ • 7748 . • 3871 . 66^7

De waarden uit elk van de tabellen L - P werden uitgezet,
15 ' waarbij een curve werd verkregen, en deze serie curven is aangegeven in

fig.
De resultaten van de standaardreactieproeven van dit voorbeeld 

tonen aan dat de radioimmunobepalingsreactie volgens de uitvinding bij een 
verscheidenheid van temperaturen binnen korte tijdsperiodes kan worden uit- 

^0 gevoerd.
De uitvinding wordt niet beperkt door de bovenstaande voorbeel

den.
C o n c l u s i e s  ,> -

1. Werkwijze voor de radioimmunologische bepaling in vitro van 
25 de renine-activiteit van een onbekend plasmamonster, met het kenmerk, dat

men voorziet in  een onbekend 'ro n u in g n m u H ^ r fo o r  menging van hfei; oi,békende 

plasmamonster met een vormingsbufferoplossing en een remstof voor enxynsen, 

die angiotensine I  omzetten in  andere sto ffen ,.het onbekende vormingsmonster 

mcubeert teneinde daarin angiotensine I  te  vormen door inwerking van renine 

30 op angiotensinogeen, waarbij een gevormd onbekend plasmamonster wordt ver

kregen, men voorziet in een gevormd onbekend radioimmunobepalingsreactie-



mengsel door menging van het gevormde onbekende plasmarnonster met een. van 
te voren bepaalde hoeveelheid radioactief gemerkt angiotensine I, een van. 
te voren bepaalde hoeveelheid van een antilichaam voor angiotensine I 
en een hoeveelheid van een bepalingsbuffer oplos sing, die voldoende is om 

5 in het gevormde onbekende reactiemengsel renine- en angiotensinogeen-
concentraties te verkrijgen, waarbij nagenoeg geen angiotensine I vorming 
optreedt bij de temperaturen, waaraan het gevormde onbekende radioimmuno- 
bepalingsreactiemengsel daarna wordt blootgesteld, men het gevormde onbe
kende radioimmunobepalingsreactiemengsel incubeert bij een temperatuur van 

10 tenminste ongeveer 12°C, zodat een concurrerende bindingsreactie plaats
vindt tussen het antilichaam enzowel gemerkt als. ongemerkt angiotensine I,
men gebonden angiotensine I. afscheidt van ongebonden angitotensine I, men. 
de relatieve hoeveelheden v-̂ an gebonden en ongebonden gemérkt-angiotensine 
I in het reactiemengsel behaalt, mén het angiotensine I gehalte van het 

15 gevormde onbekende reactiemengsel bepaalt door vergelijking van de relatie- 
ve hoeveelheden.van gebonden en ongebonden gemerkt angiotensine I in het 
onbekende reactiemengsel met de relatieve hoeveelheden van gebonden en on
gebonden gemerkt angiotensine 1 in standaard radioimmunobepalingsreactie- 
.mengsels, bevattende bekende hoeveelheden ongemerkt angiotensine 1 , en men 

20 de renine-activiteit van het onbekende plasmamonster bepaalt uit het ver
schil tussen het angiotensine I gehalte van het gevorir.de onbekende reactie
mengsel en het angiotensine I gehalte van een ongevormd radioimmunobepa- 
lingsreactiemengsel, bevattende een monster.van hetzelfde onbekende plasma.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men 
25 het gevormde onbekende radioimmunobepalingsreactiemengsel incubeert bij

een temperatuur tussen ongeveer 12 en ongeveer 55°C.
3. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat men het

gevormde onbekende radioimmunobepalingsreactiemengsel incubeert bij een .
temperatuur tussen ongeveer 20 en ongeveer 1+0°C.

30 -4. Werkwijze volgens, conclusie 3, met het kenmerk, dat men het
gevormde onbekende radioimmünobepalingsreactiemengsel incubeert gedurende 
een periode v m  ongeveer V) minuten. tot ongevoer'3 u r m ,

5. Werkwijze volgens conclusie k , met het kenmerk, dat men 

. het gevormde onbekende radioimmuncbepalingsreactiemengsel incubeert bij 
35 een temperatuur van ongeveer 3T°C.

. 6 . Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat men het



gevormde onbekende radioimmunob epalings re act iemengsel incubeert gedurende 
een periode van ongeveer 1 uur.

7. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de 
concentratie van renine in het gevormde onbekende radioimmunobepalings-

5 reactiemengsel niet groter is dan ongeveer 1 /1 0 van de concentratie van 
renine in het onbekende plasmamonster.

8 . Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de 
renine-concntratie in het gevormde onbekende radioimmunobepalingsreactie- 
mengsel niet groter is dan ongeveer 1/2 0 van de concentratie van renine in

10 het onbekende plasmamonster.
9. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de pH 

van het gevormde- onbekende radioimmunobepalingsreactiemengsel in de orde 
van grootte van ongeveer 9 ligt.

10. Werkwijze volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de be- 
15 palingsbufferoplossing een bufferconrponent, menselijk serumalbumine en

een alkalimetaalazide bevat.
11. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk,dat men 

het gevormde onbekende radioimmunobepalingsreactiemengsel bereidt door toe
voeging van het gevormde onbekende monster en het antilichaam aan een van

20 te voren gekombineerd reactiemedium, bevattende de bepalingsbufferoplossing 
en het radioactief gemerkte angiotensine I.

12. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het 
radioactief gemerkte angiotensine I 125 J bevat.

13. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men 
25 het ongebonden angiotensine I afscheidt van.gebonden angiotensine I door

onderdompeling van een betrekkelijk dunne strip van een membraan, in hoofd
zaak bestaande uit een ionuitwisselaarhars, in het geincubeerde gevormde 
onbekende radioimmunobepalingsreactiemengsel, waarbij ongebonden angioten
sine I wordt geadsorbeerd op de harsstrip, en V'-erwijdering van de harsstrip, 

30 die ongebonden angiotensine I draagt, uit het reactiemengsel.
14. Werkwijze volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat men 

de relatieve hoeveelheden van gebonden en ongebonden gemerkt angiotensine 
I in het geincubeerde reactiemengsel bepaalt door voorafgaande telling van 
het reactiemengsel voordat de harsstrip daarin wordt ondergedopela en

35 daarna volgende telling van het reactiemengsel na de v- erwijdering van de 
harsstrip. i

15. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men
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het onbekende vormingsmonster incubeert bij een temperatuur tussen onge
veer 10 en ongeveer 60°C.

16. Werkwijze volgens conckusie 15, met het kenmerk,- dat men 
het onbekende vormingsmonster incubeert bij een temperatuur tussen onge-

5 veer 35 en ongeveer 50°C.
17. Werkwijze volgens conclxae 16 , met het kenmerk, dat men het

onbekende vormingsmonster incubeert bij een temperatuur van ongeveer 37°C.
18. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de

vormingsbufferoplossing een pH van ongeveer 5,5 bezit.
10 19, Werkwijze volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat de

vormingsbufferoplossing als buffer kaliumhydrogeenftalaat of 2 .2-dimethyl- 
glut aar zuur bevat..

20. Werkwijze, volgens conclusie 1 ,. met het’ kenmerk, dat de 
renstof 8-hydroxychinolir.e of 2 .3-dimercaptopropanol is.

15 21. Werkwijze volgens conclusie 1. met het kenmerk, dat men ,
een ongevormd basismonster, bevattende het onbekende plasma, mengt met 
een van te voren bepaalde hoeveelheid radioactief gemerkt angiotensine I,
een van te voren bepaalde hoeveelheid van een antilichaam voor angiotensine
I en een voldoende hoeveelheid bepalingsbufferoplossing om te voorzien in 

20 een onbekend basisradioimmunobepalingsreactiemengsel, bevattende nagenoeg 
dezelfde hoeveelheden onbekend plasma, gemerkt angiotensine i en antili
chaam als het gevormde onbekende radioimmunobepaligsreactiemengsel, men 
het onbekende baisradioimmunobepalingsreactiemerigsel incubeert bij de
zelfde temperatuur en gedurende dezelfde tijd. als het gevormde onbekende 

25 radioimmunobepalingsreactiemengsel, men ongebonden angiotensine I en ge- . 
bonden- angiotensine I, aanwezig in het basisreactiemengsel, scheidt, men 
de relatieve hoeveelheden van gebonden, en ongebonden gemerkt angiotensine 
I in het basisreactiemengsel bepaalt en het angiotensine I gehalte van 
het onbekende basisreactiemengsel bepaalt door vergelijking van de rela-

30 tieve hoeveelheden van gebonden en ongebonden gemerkt angiotensine I in
/

het basisreactiemengsel met de relatieve hoeveelheden, v—an gebonden en. 
ongebonden gemerkt angiotensine I in standaard radioimmunobepalingsreac- 
tiemengsels., bevattende bekende hoeveelheden ongemerkt angiotensine I.

22. Werkwijze volgens conclusie 2 1 met het kenmerk, dat men 
35 . het onbekende basisplasmamonster,. bevattende een basisportie van een rem- 

st'of bevattend plasma en de vormingsbufferoplossing, verdunt met een reac-



tiemedium, bevattende de bepalingsbufferoplossing en het gemerkte angio

tensine I ,  teneinde te voorzien in  een basisvoorreactiemengsel., men het 

basisvoorreactiemengsel houdt op een temperatuur van n iet aanzien lijk  

hoger dan ongeveer 3T°C gedurende de incubatie van het onbekende vormings- 

5 monster, men vervolgens voorziet in  een onbekend basisradioimmunobepalings- 

reactiemengsel door toevoeging van het antilichaam aan het basisvoorreac

tiemengsel en de radioimmunobepalingsreactie uitvoert door incubatie van 

het basisreactiemengsel gedurende dezelfde t i jd  en onder dezelfde omstan

digheden a ls  die welke werden gebruikt voor de incubatie van het onbekende 

10 gevormde radioimmunobepalingsreactiemengsel.

23. Werkwijze voor de radioimmunologische bepaling in vitro 
van de renine-activiteit van een onbekend plasmamonster, met het kenmerk, 
dat men het plasmamonster mengt met een remstofoplossing, bevattende een 
remstof, gekozen uit 8-hydroxychinoline en 2 .3-dimercaptopropanol, men 

15 voorziet in een onbekend vormingsmonster door menging van het onbekende 
plasmamonster, bevattende remstof, met een vormingsbufferoplossing, bevat
tende een buffer, gekozen uit kaliumhydrogeenftalaat en 2 .2-dimethyl- 
glutaarzuur, men voorziet in een onbekend basismonster met dezelfde samen
stelling als het onbekende vormingsmonster, men voorziet in een onbekend 

20 basisvoorreactiemengsel door menging van het onbekende basismonster met 
een van te voren bepaalde hoeveelheid van met 125 J  gemerkt angiotensine 
I en een hoeveelheid van een bepalingsbufferoplossing, die voldoende is 
om in het onbekende basisreactiemengsel een renineconcentratie van niet 
groter dan ongeveer 1 / 1 0 van de concentratie van renine in het plasmamon- 

25 ster te verkrijgen, men het onbekende vormingsmonster incubeert teneinde 
angiotensine I te vormen door inwerking van renine op angiotensinogeen, 
waarbij een gevormd onbekend plasmamonster wordt verkregen, men het onbe
kende basisvoorreactiemengsel houdt op een temperatuur van niet aanzien
lijk hoger dan ongeveer 3T°C gedurende de incubatie van het onbekende 

30 vormingsmonster, men voorziet in een gevormd onbekend radioimmunobepaligs- 
reactier.engsel door menging van het gevormde onbekende m onster met een van
te voren bepaalde hoeveelheid v m  m i 125 f - g o m r k l  o/tfdoU’rtulne J ,  mn

van te voren bepaalde hoeveelheid van een antilichaam voor angiotensine I 
en een hoeveelheid van een bepalingsbufferoplossing, die voldoende is 

35 om in het gevormde onbekende reactiemengsel te voorzien in een reninecon
centratie van niet groter dan ongeveer 1 / 1 0 van de concentratie van renine



in het plasmamor.ster, men voorziet in een or.bekehd basisradioimmunobepalings- 
. reactiemengsel door menging van het basisvoorreactiemengsel met een van. te 
voren bepaalde hoeveelheid van een antilichaam voor angiotensine i, men zo
vel het onbekende basisradioimmunobepalingsreactiemengsel als het gevormde 

5 onbekende radioiimnunobepalingsreactiemengsel incubeert bij een tempera
tuur van ongeveer 37°C, zodat een concurrerende bindingsreactie plaats 
vindt tussen het antilichaam en zowel gemerkt als ongemerkt angiotensine I 
in elke van de reactiemengsels, en elk reactiemengsel incubeert in con
tact met een betrekkelijke dunne strip van een membraan, in hoofdzaak be- 

10 staande uit een ionuitwisselaarharsstrip, teneinde een adsorptie van onge
bonden angiotensine I op deze harsstrip te bewerkstelligen, men de hars
strip uit.elk van de reactiemengsels verwijdert teneinde een scheiding van 
ongebonden angiotensine I vangebonden angiotensine I te bewerkstelligen, 
men de radioactieviteit telt teneinde te bepalen welke hoeveelheden van het 

15 gemerkte angiotensine I, aanvankelijk aanwezig in elk van de reacti eimeng
sels, gebonden is en welke hoeveelheid ongebonden is , men het angiotensine 
I gehalte in zowel het gevormde .onbekende reactiemengsel als het onbekende 

. . basisreactiemengsel bepaalt door vergelijking van de relatieve hoeveelhe- .
den van gebonden en ongebonden gemerkt angiotensine I  in  e lk  van de re a c t ie -  

20 mengsels met de re latieve  hoeveelheden van gebonden en ongebonden gemerkt 

angiotensine I  in  standaardradioimtouhobepalingsreactiemengsels, bevattende 

bekende hoeveelheden ongemerkt angiotensine I ,  en men de ren in e -activ i-  . 

t e it  van het plasma bepaalt u it  het v e rsch il tussen het angiotensine I  

gehalte van het gevormde, onbekende reactiemengsel en het angiotensine I  

25 gehalte van- het onbekende basisreactiemengsel.

2k . Werkwijze volgens conclusie 23, met het kenmerk, dat men 
de relatieve hoeveelheden van gebonden en ongebonden gemerkt angiotensine 
I in de reactiemengsels bepaalt door een voorafgaande telling van de reac
tiemengsels voordat de harsstrips daarin vorden. onderg-edompeld en een

30 daarna volgende telling van de reactiemengsels na de v^ervijdering van de 
. harsstrip. '

25. Een analysepakket ten gebruike bij een radioimmunobepalings- 
mathoöf} voor dé i n vj.tro bepaling ven 4,e re^inër-act-iviteit i-n bloe4pXe^!ra? 
m-qt het kenmerk, dat-de dxfc p&kkftt 1m cowbiaatxe bevat 

35 (a) een vormingsbufferoplossing, bevattendeeen buffercömpo-
. nent, gekozen uit kaliumhydrogeenftalaat en 2.2-dimethylglutaarzuur,



(b)' een reactiemedium met een pH van ongeveer 9 en bevattende 
een buffercomponent, menselijk serumalbumine, een alkalimetaalazide, en 
angiotensine I, gemerkt met een radioisotoop, gekozen uit 125 J en 131 J,

(c) een antiserum, bevattende een antilichaam voorangioten-
5 sine I,

(d) een veelheid van standaardoplossingen, bevattende bekende 
hoeveelheden ongemerkt angiotensine I, en

(e) een veelheid van betrekkelijk dunne strips van. een mem
braan, in hoofdzaak bestaande uit een ionuitwisselaarhars.

10 26. Werkwijzen en een analysepakket als beschreven in de
beschrijving en/of voorbeelden.
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