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Baxter Laboratories, Inc., te Morton Grove, Illinois, Ver.St,v.Amerika. 

Werkwijze ter bereiding van een diagnostisch reagenssysteem. 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze ter be-

reiding van een reagens voor de bepaling van antigenen, antilichamen, 

enzymen en andere proteïnen en polypeptiden, hormonen en analoge stoffen 

met biologische activiteit. 

5 In de afgelopen jaren is een aantal klinische diagnostische 

proeren ontwikkeld, vaartij gebruik wordt gemaakt van met radio-isotopen 

gemerkte materialen. Deze proeven zijn geschikt gemaak-t voor de bepaling 

van kleine concentraties van verschillende componenten -van bloedserum en 

andere biologische vloeistoffen. In de diagnostische techniek, die bekend 

10 staat als radio-immunobepaling (KM), wordt antigeen bepaald door het 

effect daarvan op de binding van een kleine hoeveelheid radio-actief tracer-

• antigeen op een-van te voren bepaalde hoeveelheid van een specifiek anti-

lichaam. Deze RIA-techniek moet een of andere procedure omvatten voor de 

afscheiding van aan antilichaam gebonden tracer van de ongebonden tracer 

15 na de voltooiing van de immunoreactie, waarbij de radio-activiteit van de 

gescheiden componenten kan worden bepaald door scintillatietelling. 

Verschillende procedures zijn tot nu toe ontwikkeld voor 

de scheiding van de gebonden en ongebonden tracer-componenten bij RIA-

technieken, Volgens een gebruikelijke procedure wordt de selectieve adsorp-

20 tie van de vrije tracer-component bewerkstelligd onder toepassing van een 

deeltjesvormig adsorbens, bijvoorbeeld houtskool, zoals beschreven in het 

Amerikaanse octrooischrift 3.^2.819, of onder toepassing van anorganische 

kristallijne adsorbentia in colloïdale vorm, bijvoorbeeld magnesiumcarbo-

naat of silicxumoxyden, zoals beschreven in de Amerikaanse octrooischrif-

25 ten 3.666.85b, 3.T21.528 en 3.176,698. Volgens een andere bekende proce-

dure wordt gebruik gemaakt van ionuitwisselaarharsen met,sterk basische 

amino- of kwaternaire ammoniumgroepen, zoals beschreven in het Amerikaanse 

octrooischrift 3.Mb.383, of van het liars in een polyurethanspons, zoals 

beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 3.206.602. Volgens nog andere 

30 methodes wordt gebruik gemaakt van een covalente binding van het anti-

lichaam aan in water onoplosbare polymeren, zoals dextran en Sephadex 
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,(handelsmerk van Pharmacia AB, Uppsala, Zweden), zoals 'beschreven in het 
'Amerikaanse octrooischrift 3.555.1^3, of van een niet-specifieke fysische 
binding aan verschillende polymeren, zoals vermeld in het Amerikaanse oc-
trooischrift 3.790.663, of van een opsluiting in een gelmateriaal, zoals 

5 „acrylamide, zoals beschreven in het Amerikaanse octrooischrift 3.793.^5. jT 
Onlangs is een procedure gepubliceerd,waarbij gebruik wordt 

gemaakt van polyethyleenglycol als precipitatiemiddel voor de scheiding 
van de gebonden en ongebonden componenten bij toepassing van RIA-technie-
ken (Desbuquois en Aurbach, J. Clin. Endocrinol. Metab, 33, 732 (1972); 

10 Barrett en Cohen, Clin. Chem. JJ3, 1339 (1972) en Creighton c.s. J.Immunol. 
111, 1219 (1973)). Bij deze procedure wordt het polyethyleenglycol aan de 
proefmaterialen toegevoegd na de bindingstrap door incubatie gedurende 
een zekere tijdsperiode. Het polyethyleenglycol precipiteert vervolgens de 
radio-actief gemerkte, aan antilichaam gebonden component, zodat deze 

15\ laatste wordt gescheiden van de ongebonden component. Hoewel deze proce-
dure bruikbaar is zijn daarvoor een groot aantal trappen en een lastige 

• hantering van verscheidene componenten door een laboratoriumtechnicus 
1 nodig, Hoge niet-specifieke tellingen (radio-actief gemerkt antigeen niet 
gebonden aan antilichaam) treden bij deze techniek op. 

20 .Volgens"de uitvinding wordt, in tegenstelling tot de stand 
der techniek, polyethyleenglycol gebruikt in en bij een vastefasereagens 
en -werkwijze voor de radio-immunobepaling, waarbij slechts dit reagens 
nodig is en geen precipitatiereactie met het specifi&e antilichaam be-

] hoeft te worden uitgevoerd door een laboratoriumtechnicus na de recon-
25 stitutie van het vastefasereagens. Volgens de uitvinding wordt gebruik ge-

maakt van een combinatie van een specifiek antilichaam en/of een radio-
actief gemerkt antigeen en de polyethyleenglycol samen met een gamma-globu-
line-drager, gebufferd op een geschikte pH, in een gelyofiliseerd vaste-
fasesysteem. Ditgelyofiliseerde produkt kan worden geleverd aan het kli-

30 nische laboratorium voor toepassing daarvan bij een gebruikelijke en snelle 
RIA-proef, die slechts een reconstitutie en een toevoeging van het te onder-
zoeken serum van de patient vereist. 

Een zeer belangrijk vcjordeel van de uitvinding is de ver-
mindering van het aantal trappen, dat nodig is voor het uitvoeren van de 

35 RIA-proef door de laboratoriumtechnicus, waaronder de eliminering van de 
toevoeging van een scheidingsmiddel en de daarnavolgende behandeling daar-
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van na afloop van de immunoreactie. Een ander belangrijk voordeel van de 

uitvinding is dat de denaturatie van het antilichaam zo klein mogelijk wordt 

gehouden omdat er geen "binding van actieve plaatsen aan het antilichaam 

optreedt, zoals geschiedt met de covalente, ionische of niet-specifieke 

5 "binding van polymeren, De betrouwbaarheid van de RIA-proef wordt dus ver-

groot door een vermindering in het aantal fouten, die kunnen optreden bij 

de talloze pipetteertrappen of door denaturatie van het antilichasm, zoals 

gebeurt bij toepassing van de procedures volgens de stand der techniek. 

Eveneens werd gevonden dat het vastefasesysteemvolgens 

10 de uitvinding in sterkere mate op een homogene oplossingsfase lijkt dan ' 

andere vastefasesystemen. Dit systeem verschaft daardoor een groot opper-

vlak "zonder verlies van zijn heterogeniteit voor de reactie bij een mini-

maal verlies aan antilichaamactiviteit. 

Het enkelvoudige gelyofiliseerde vastefasereagens kan even-

15 eens bijzonder goed worden getransporteerd Omdat het materiaal minder ge-

voelig is voor bewegingen en minder reagentia dan tot nu toe bevat. 

Verwezen wordt nu naar de tekeningen. 

Fig. 1 is een standaardcurvê, die de radio-actieve tellin-

gen per minuUt van gebonden antigeen (thyroxine), afgezet als functie van 

20 de thyroxine-concentratie (in standaardeenheden van microgram %), weer-

geeft van een representatief voorbeeld van het RIA-vastefasereagenssysteem 

als hierboven gedefinieerd. 

Fig. 2 toont de drie representatieve RIA-reagenssystemen 

A, B en C van voorbeeld I, waarbij de standaardcurven (van het_type van 

25 fig, 1) rechtlijnig zijn gemaakt door logarithmische transformatie. 

In het algemeen worden drie RIA-gelyofiliseerde vastefase-

systemen verschaft volgens de uitvinding. Volgens een uitvoeringsvorm•wordt 

specifiek antilichaam.verschaft in combinatie met de polyethyleenglycol en 

de gamma-globuline-drager. Volgens een tweede uitvoeringsvorm wordt radio-

30 actief gemerkt antigeen verschaft in combinatie met de polyethyleenglycol 

en de gamma-globuline-drager. Volgens een derde uitvoeringsvorm worden spe-

cifiek antilichaam en radio-actief gemerkt antigeen verschaft in combina-

tie met de polyethyleenglycol en de gamnja-globuline-drager. 

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding 

35 wordt het radio-actief gemerkte antigeen verschaft in de reconstituerende 

vloeistof. Deze uitvoeringsvormen bezitten ten opzichte van de stand der 
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techniek het extra voordeel dat de exactheid van de RIA-proef wordt ver-
groot door het grotere volume,waarin het radio-actief gemerkte antigeen 
aanwezig is. Volgens reeds tekende procedures die niet voorzien in een i 
reconstitutie van een vastefasereagens, moet het radio-actief gemerkte i 

5 antigeen worden toegevoegd in een zeer kleine hoeveelheid, zodat de kans 
op fouten groter is dan hij toepassing van de procedure volgens de uitvin-
ding. 

Volgens de voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding wordt 
voorzien in ongeveer 3 vol.dln van een 0,01-5 oplossing van gamma-

10 globuline-drager en ongeveer 5 vol.dln van een 5-50 oplossing van poly-
ethyleenglycol in combinatie met ongeveer 1 vol.dl van een oplossing van 
ofwel het specifieke antilichaam, dat getiterd is voor het binden van onge-
veer 10-90 % van het geschikte radio-actief gemerkte antigeen in een hoe-
veelheid van ongeveer 10 -10 (pg = picogram; ng = nanogram), ofwel onge-PS ng 

15 veer 1 vol.dl van een oplossing van het radio-actief gemerkte antigeen in 
een hoeveelheid van ongeveer 10 -10 ofwel een combinatie met ongeveer Pg ng 
1 vol.dl van een oplossing van het radio-actief gemerkte antigeen en het 
specifieke antilichaam. 

Het bij de uitvinding gebruikte polyethyleenglycolpolymeer 
20 heeft in het algemeen een molecuulgewicht van ongeveer 200 tot ongeveer 

10.000 en bij voorkeur van ongeveer 1*000 tot ongeveer 6000. Het kan ge-
schikt worden opgenomen in het vastefasesysteem volgens de uitvinding door 
voorafgaande menging onder vorming van een waterige oplossing, bevattende 
ongeveer 5-50 % (gewicht/volume) polyethyleenglycol en bij voorkeur onge-

25 veer 30 % van dit polymeer. 
Verschillende bekende bronnen van gamma-globuline kunnen 

worden gebruikt ter verkrijging van de volgens de uitvinding toegepaste 
gamma-globuline-drager en een voorkeursbron is Cohn II Human Plasma 
Fraction, welke rijk is aan IgG. Andere geschikte bronnen zijn met ammo-

30 niumsulfaat gefractioneerd serum en een runder-gamma-globulinefractie. 
Voor de opneming in het vastefasesysteem volgens de uitvinding wordt het 
gamma-globuline bij voorkeur verdund in een waterige bufferoplossing met 
een pH van ongeveer U—10 bij een conqentratie van ongeveer 0,01-5 % 
(gewicht/volume) en bij voorkeur ongeveer 3,2 %. 

35 Het te bepalen specifieke antilichaam aan antigeen wordt 
verdund teneinde een ideale stoechiometrische vereniging met het te bepa-
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len antigeen mogelijk te maken ter verkrijging van een optimale "bepalingsge-

voeligheid. Voorbeelden van dergelijke antigenen, die bepaald kunnen worden 

volgens de uitvinding, zijn thyroxine, trijoodthyronine, digoxine en digi-

toxine. Deze verdunning wordt bij voorkeur uitgevoerd met een buffermate-

5 riaal dat analoog is aan het materiaal, gebruikt voor het verdunnen van de . 

gamma-globuline-drager, zoals hierboven vermeld. 

De bovengenoemde voorbeelden van antigenen houden geen 

beperking in en dienen slechts ter illustratie. Kleine moleculen, zoals 

steroxden, geneesmiddelen en peptiden, kunnen geschikt .worden gebruikt 

10 bij deze uitvinding, evenals kleine en grote proteïnen, virussen, nucleïne-

zuren, bijvoorbeeld angiotensine I en II, aldosterori, thyroid-stimulerend 

hormoon (TSH) en thyroxinebindend globuline (TBG) en andere verbindingen, 

zoals voor deskundigen duidelijk zal zijn. 

Radio-actief gemerkte an-tigenen, die gebruikt kunnen 

15 worden voor de bovengenoemde specifieke antilichamen, zijn bijvoorbeeld 

125J-thyroxine, 125J-trijoodthyronine, 125J-digoxine en 125J-digitoxine. 

Al deze radio-actief gemerkte antigenen zijn in de handel verkrijgbaar. 

Andere radio-isotopen,.die gebruikt kunnen worden voor de bereiding van 

radio-actief gemerkte antigenen, die geschikt kunnen wrden gebruikt bij 

20 de uitvinding, zijn bijvoorbeeld 131J, 3H, 1Uc en 57Co. Het antigeen wordt 

bij voorkeur gemerkt met 125J of een ander radio-isotoop tot een specifie-

ke activiteit van ongeveer 1 tot ongeveer 1000 microcurie per microgram 

(̂ u curies/yu gram) antigeen. Het radio-actief gemerkte antigeen wordt 

eveneens bij voorkeur verdund in een buffermateriaal dat analoog is aan 

25 het buffermateriaal dat gebruikt wordt voor het verdunnen van de gamma-

-globuline-drager, zoals hierboven vermeld. Deze verdunning is afhankelijk 

van de aanvankelijke specifieke activiteit en de gewenste desintegraties 

per minuut (dpm), die nodig zijn voor het verkrijgen van een optimale tel-

ling en gevoeligheid van de bepaling. 

30 Voorbeelden van buffers, die gebruikt kunnen worden voor 

de bovengenoemde verdunning, zijn barbital-, tris-, fosfaat- en boraatbuf-

fers met de bovengenoemde pH van ongeveer b tot ongeveer 10. Een voorkeurs-

buffer is een barbitalbuffer, bevattende 0,08 molair natriumbarbital en 

0,1 % (gewicht/volume) runderserumalbumine, met een pïï van 8 

35 Bij toepassing van de thyroxine- of trijoodthyronine-

antigenen bevat de buffer bij voorkeur eveneens ammonium- of natrium-8-anilino 
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naftaleen-1-sulfonaat of het vrije zuur (ANS) als een ontkoppelaar van het 
. antigeen van het thyroxine-bindende glohuline (TBG). Dit ontkoppelings-
materiaal wordt in de "buffer gebruikt bij een concentratie van 0,1 tot on-
, geveer 0,95 % en bij voorkeur 0,35 % (gewicht/volume), De thyroxine- en 

5 trijoodthyronine-antigenen zijn bij voorkeur eveneens met een radio-iso-
toop gemerkt tot een specifieke activiteit van ongeveer 50 tot ongeveer 
100̂ 11 curies/^u gram antigeen. 

De lyofilisering van de bovengenoemde drie RIA-reagens-
systemen kan worden uitgevoerd onder toepassing van willekeurige gebruike-

10 lijke lyofiliseringstechnieken en wordt bij voorkeur uitgevoerd in gebrui-
' kelijke reageerbuizen van kunststof of glas, die vervolgens direct door de 
laboratoriumtechnicus kunnen worden gebruikt bij de KIA-beproevingsproce-
dures. 

^ De RIA-beproevingsprocedure zal variëren in afhankelijk-
15 heid van het feit welke van de bovengenoemde drie gelyofiliseerde vaste-

fasesystemen wordt gebruikt. Zo moet, wanneer het RIA-vastefasesysteem 
specifiek antilichaam bevat, de reconstituërende oplossing het radio-
actief gemerkte antigeen bevatten, terwijl, wanneer het RIA-vastefasesys-
teem radio-actief gemerkt antigeen bevat, de reconstituerende oplossing het 

20 specifieke antilichaam moet bevatten. Wanneer het RIA-vastefasesysteem 
zowel specifiek antilichaam als radio-actief gemerkt antigeen bevat kan de 
reconstituerende oplossing gedestilleerd water zijn. Ongeveer 1000 micro-
liter j,u l) reconstituerende oplossing kunnen worden gebruikt voor onge-

\ veer 0,15 g van het gelyofiliseerde RIA-vastefasesysteem per buis. Iedere 
25 gebruikelijke buisafmeting kan worden toegepast, maar een buis van 12 bij 
! 75 mm geniet de voorkeur. 

Na de reconstitutie wordt het serum van de patient- of 
een ander onbekend, materiaal toegevoegd aan het gereconstitueerde RIA-vaste 
fasesysteem, bij voorkeur in een hoeveelheid van ongeveer 25 tot ongeveer 

30 200̂ ,u life r. De hoeveelheid serum hangt in het algemeen af van de toege-
" paste proef. Voor thyroxine wordt bij-voorkeur 25^u liter serum gebruikt. 

, Wanneer een gKfcere hoeveelheid dan ongeveer 200yu liter van het serum van 
de patient wordt gebruikt bij de beproevingsprocedure is het in het alge-
meen niet noodzakelijk gamma-globuline in het vastefasereagens te gebrui-

35 ken omdat dan een voldoende hoeveelheid gamma-globuline reeds aanwezig is 
in het monster van de patient. Het mengsel van het gereconstitueerde RIA-
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vastefasesysteem en het serum van de patient wordt vervolgens gedurende 
ongeveer 30 tot ongeveer 60 minuten "bij ongeveer 37°C geincubeerd, afge-
koeld tot kamertemperatuur en gecentrifugeerd. De "bovenstaande vloeistof 
wordt gedecanteerd of weggezogen en de radio-activiteit in het resterende • 

5 precipitaat wordt geteld met een scintillatieteller of gamma-spectrometer. 
Controlestandaards worden parallel met de onbekende mon-

sters onderzocht en daaruit wordt een standaardcurve samengesteld. Deze 
controlestandaards bevatten van te voren bepaalde concentraties van het 
te bepalen antigeen of antilichaam. Zo kan bijvoorbeeld een reeks van 5 

10 eontrolestandaards in een hoeveelheid van 25yU liter elk en bevattende res-
pectievelijk 0, 2,5, 5, 10 en 20 microgram % gram procent) thyroxine 
worden gebruikt voor de samenstelling van een standaardcurve voor thyroxine. 
De concentratie van thyroxine in het onbekende materiaal wordt vervolgens 
bepaald door afzetting van de voor het onbekende materiaal verkregen waar-

15 den op de standaardcurve. 
De uitgevoerde berekeningen zijn gebaseerd op de gebruike-

' lijke methodes. De telling in de buis, die antigeenvrij serum bevat (con-
trolestandaard met nul .antigeen), -wordt gesteld op 100 % (gedefinieerd als 
Bq). Wanneer het antigeen in de standaard toeneemt verminderen de tellingen • 
(gedefinieerd als B) in het precipitaat en deze tellingen worden gedeeld 

20 door de tellingen in de nulbuis, waarbij de B/Bq waarden worden verkregen. 
De B/Bo waarden kunnen worden afgezet tegen het mg % antigeen op lineair 
grafiekpapier. Een typische standaardcurve is aangegeven in fig. 1. In 
fig. 2 wordt de logit transformatie van B/Bo en de log van de antigeen-

25concentratie gebruikt teneinde de sigmoide curve om te zetten in een rechte 
lijn. 

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn te voorzien in 
een niet-specifieke controlestandaard die geen enkel specifiek antilichaam 
bevat in ofwel het RIA-vastefasereagens ofwél in de reconstituerende oplos-

30 sing. Deze controlestandaard kan worden gebruikt voor de bialiig van het 
radio-actief gemerkte antigeen, dat niet-specifiek wordt vastgehouden door 
of opgesloten in het vastefasereagens. In deze gevallen wordt de werkelijke 
hoeveelheid gebonden tracer bepaald dqor aftrekking van de niet-specifieke 
tellingen van alle monsters. 

35 De uitvinding wordt verder toegelicht door de volgende 
voorbeelden, 
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Voorbeeld I 
Een vastefasereagens ten gebruike bij de radio-immuno-

; bepaling van thyroxine-antilichaam wordt bereid uit de hieronder aange-
geven reagentia. 

5 (a) 'Sarbital-buffer - 0,08 molair natriumbarbitalj pH 8,1+. 
(b) Barbital-BSA - 0,08 molair natriumbarbital, 0,1 % (gew./vol) runder-

serumalbumine (BSA); pH 8 . 
(c) MS - 0,35 % (gew./vol) 8-anilino-1-naftaleensulfonzuur (AUS) in de 

bovengenoemde barbital-BSA oplossing. 
10 (d) IgG - 3,2 % (gew./vol) Cohn II Human Plasma Fraction, in de bovenge-

noemde barbital-BSA oplossing. 
, (e7 Specifiek antilichaam - Antilichaam ten opzichte van thyroxine, ver-

dund met de bovengenoemde barbital-BSA oplossing teneinde ongeveer 
Uo % radio-actief gemerkt thyroxine te binden. 

15 (f) Radio-actief gemerkt antigeen - 125J-thyroxine, verdund met de boven-
genoemde barbital-BSA oplossing tot ongeveer 150 pg (ongeveer l)-0.000 

' cpm) per ml. 
(g) Polyethyleenglycol,- 30 % polyethyleenglycol (gew./vol) met een mole-

cuulgewicht van ongeveer 6000 in gedestilleerd water. 
20 Een oplossing van gamma-globuline-drager wordt vervolgens 

bereid door menging van 1 vol.dl van elk van de drie bovengenoemde oplos-
singen van (b) Barbital-BSA, (c) ANS en (d) IgG. 

Gecombineerde oplossingen worden vervolgens bereid uit 
de bovengenoemde reagentia voor drie RIA-beproevingssystemen, zoals hier-

25 onder aangegeven. 
Reagens Volumeverhouding 

• Reagenssysteem (A) Gamma-globuline-drager 3 
Specifiek antilichaam 1 
Polyethyleenglycol 5 

30 Reagenssysteem (B) Gamma-globuline-drager 3 
Radio-actief -gemerkt antigeen , 1 
Polyethyleenglycol 5 

Reagenssysteem (C) Gamma-globuline-drager 3 
Specifiek antilichaam 1 

35 Radio-actief gemerkt antigeen 1 
Polyethyleenglycol 5 

7 6 0 2 1 5 2 



- 9 

De op 'bovenstaande wijze bereide RIA-reagenssystemen vor-
i 
| den vervolgens gebracht in kunststof-reageerbuizen van 12 bij 75 mm onder 

' gebruikmaking van 900^u liter per buis van ofwel RIA reagenssysteem (A) 

ofwel RIA reagenssysteem (B) ofwel 1000 ml per buis RIA reagenssysteem (C), 

5 De oplossingen worden vervolgens gelyofiliseerd tot een vast droog pak in 

,de buizen. 

De bovenstaande vastefasereagentia worden op de hieronder 

', beschreven wijze gebruikt bij de radio-immunobepaling. 

Reagenssysteem (A) 

10 (1) Voeg lOOÔ u liter reagens (f), radio-actief gemerkt antigeen, toe aan 

elke buis, bevattende gelyofiliseerd reagenssysteem (A). 

(2)-Voeg 25^u liter van de controlestanüaard of bloedserum van de patient 

toe. 

(3) Incubeer gedurende 30 minuten bij 37°C. 

15 (k) Koel af tot kamertemperatuur (ongeveer 25°C) en centrifugeren bij 

3000 rpm gedurende 10 minuten. 

, (5) Decanteer de vloeistoffase. 

(6) Tel de radio-activiteit in het precipitaat met een gamma-spectrometer. 

De verkregen standaardcurve is weergegeven in fig, 2, 

20 Reagenssysteem (B) 

(1) Voeg 1000̂ u liter reagens (e), specifiek antilichaam, toe aan elke buis, 

bevattend gelyofiliseerd reagenssysteem (B). 

(2) Voeg 25^u liter controlestandaard of bloedserum van de patient toe. 

(3) Incubeer gedurende 30 minuten bij 37°C. 

25 (H) Koèl af tot kamertemperatuur (ongeveer 25°C) en centrifugeer bij 3000 

rpm gedurende 10 minuten. 

(5) Decanteer de vloeistoffase. 

(6) Tel de radioactiviteit in het precipita& met een gamma-spectrometer. 

De verkregen standaardcurve is weergegeven in fig. 2. 

30 Reagenssysteem (C) 

(1) Voeg 1000̂ u liter gedestilleerd vater toe aan elke b,uis, bevattende 

gelyofiliseerd reagenssysteem (C). 

( 2 ) 

Voeg 25jU liter controlestandaard of bloedserum van de patient toe 

(3) Incubeer gedurende 30 minuten bij 37°C. 

35 (b) Koel af tot kamertemperatuur (ongeveer 25°C) en centrifugeer bij 3000 

rpm gedurende 10 minuten. 
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(5) Decanteer de vloeistoffase.' , i 
, (6) Tel de radio-activiteit in het pre-cipitaat met een gamma-spectrometer. 

r 

De verkregen standaardcurve is weergegeven in fig. 2. 
Voor elk van de bovengenoemde proeven worden controle-

5 standaardproeven (zoals hierboven toegelicht) uitgevoerd, waarhij oplos-
singen met van te voren bepaalde concentraties thyroxine worden gebruikt 

' in plaats van het serum van de patient. De concentratie van thyroxine in 
het monster van de patient wordt vervolgens bepaald door vergelijking met 
de standaardcurve, samengesteld uit de afgezette waarden voor de controle-

10 standaards. 
Voorbeeld II 

Voorbeeld I wordt herhaald met deze uitzondering, dat 
antilichaam voor trijoodthyronine en 125<J-trijoodthyronine worden gebruikt 
in plaats van antilichaam voor thyroxine en 125J-thyroxine, terwijl de 
voor deze proef gebruikte hoeveelheid serum 200^u liter bedraagt. 

15 Voorbeeld III • 
Voorbeeld I wordt herhaald met deze uitzondering, dat 

antilichaam voor digoxine en 125J-digoxine worden gebruikt in plaats van 
antilichaam voor thyroxine en 152J-thyroxine. 
Voorbeeld IV 

20 Voorbeeld I wordt herhaald met deze uitzondering, dat anti-
lichaam voor digitoxine en 125<J-digitoxine worden gebruikt in plaats van 
antilichaam voor thyroxine en 125J-thyroxine. 

C o n c l u s i e s 
1. Werkwijze ter bereiding van een vastefasereagens ten 

25 gebruike bij de radio-immunobepaling van antigenen en antilichamen, met ' 
het kenmerk, dat men (a) een materiaal, gekozen uit specifiek antilichaam 
en radio-actief gemarkt antigeen, (b) polyethyleenglycol met een molecuul-
gewicht van ongeveer 200 tot ongeveer 10,000 en (c) gamma-globuline mengt 
in een waterige oplossing, gebufferd op een pH van ongeveer b tot ongeveer 

30 10, en men het mengsel vervolgens lyofiliseert. 
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 

het polyethyleenglycol een molecuulgewicht van ongeveer 1*000 tot ongeveer 
6000 bezit. 

3. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men 
35 3 dln (c) en 5 dln (b) mengt met 1 dl specifiek antilichaam of radio-ac-
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tief gemerkt antigeen of 1 dl elk van specifiek antilichaam en radio-actief 
gemerkt antigeen. 

b. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het 
antigeen thyroxine, trijoodthyronine, digoxine en digitoxine is. 

5 5. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 
het antilichaam specifiek is ten opzichte van het antigeen volgens conclu-
sie k. 

6. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 
men radio-actief merkt met 125J tot een specifieke activiteit van ongeveer 

10 1-1000yU curies per^u gram antigeen. 
7. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de 

buffer een barbitalbuffer met een pH van 8,b is. 
8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de 

buffer ongeveer 0,08 molair natriumbarbital en ongeveer 0,1 % runderserum-
15 albumine bevat. 

9. Werkwijze volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat 
• de buffer bovendien.ongeveer 0,35 % 8-anilino-1~naftaleensulfonzuur of het 
natrium- of ammonium-zout daarvan bevat. 

10. Een vastefasereagens ten gebruike bij de radio-immuno-
20 bepaling van antigenen en antilichamen, met het kenmerk, dat dit omvat 

een gelyofiliseerd mengsel van (a) een materiaal, gekozen uit specifiek 
antilichaam en radio-actief gemerkt antigeen, (b) polyethyleenglycol met 
een molecuulgewicht van ongeveer 200 tot ongeveer 10.000 en (c) gamma-
globuline, gebufferd tot een pH van ongeveer U tot ongeveer 10. 

25 11. Reagens volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat het 
polyethyleenglycol een molecuulgewicht van ongeveer bOOO tot ongeveer 6000 
bezit. 

12. Reagens volgens conlusie 10, met het kenmerk, dat 3 
dln (c) en 5 dln (b) zijn gemengd met 1 dl specifiek antilichaam of radio-

30 actief gemerkt antigeen of 1 dl elk van specifiek antilichaam en radio-
actief gemerkt antigeen. 

13. Reagens volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat het 
antigeen thyroxine, trijoodthyronine, jligoxine of digitoxine is. 

1U. Reagens volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat 
35 het antilichaam specifiek is voor het antigeen van conclusie 13, 

15. Reagens volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat het 
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' radio-actief merken is uitgevoerd met 125J tot een specifieke activiteit 
' van ongeveer 1-IOOO^u curies per^u gram antigeen. 

16. Reagens volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat 
de buffer een harhitalbuffer met een pH van 8,1* is. 

5 17. Reagens volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat de 
buffer ongeveer 0,08 molair natriumbarbital en ongeveer 0,1 % runderserum-
albumine bevat. 

18. Reagens volgens conclusie 17, met het kenmerk, dat de 
buffer bovendien ongeveer 0,35 % 8-anilino-1-naftaleensulfonzuur of het 

10 natrium- of ammoniumzout daarvan bevat. 
19. Werkwijze voor de radio-immunobepaling van antigenen 

en antilichamen door een polymeer reactie in de vastefase, met het kenmerk, 
dat men het vastefasereagens volgens conclusie 10 reconstitueert met wa-
terig verdunningsmiddel en vervolgens het serum van de patient toevoegt, 

15 incubeert bij ongeveer 37°C, centrifugeert, de vloeistoffase verwijdert 
en de radio-activiteit van de resterende precipitaat telt. 

20. Werkwijze volgens conclusie 19, met het kenmerk, dat 
de polyethyleenglycol een molecuulgewicht van ongeveer 1*000 tot ongeveer 
6000 bezit. 

20 21, Werwijze volgens conclusie 19, met het kenmerk, dat 
3 dln (c) en 5 dln (b) worden gemengd met 1 dl specifiek antilichaam of 
radio-actief gemerkt antigeen of 1 dl elk van specifiek antilichaam en 
radio-actief gemerkt antigeen. 

22. Werkwijze volgens conclusie 19, met het kenmerk, dat 
25 het antigeen thyroxine, trijoodthyronine, digoxine of digitoxineis. 

23. Werkwijze volgens conclusie 19, met het kenmerk,dat 
het antilichaam specifiek is voor het antigeen van conclusie 22. . 

2k. Werkwijze volgens conclusie 19, met het kenmerk, dat 
het radio-actief merken geschiedt met 125J tot een specifieke activiteit 

30 van ongeveer 1-1000^u curies per^u gram antigeen. 
25. Werkwijze volgens conclusie 19, met het kenmerk, dat 

de buffer een barbitalbuffer met een pH van 8,1* is. 
26. Werkwijze volgen? conclusie 25, met het kenmerk, dat 

de buffer ongeveer 0,08 molair natriumbarbital en ongeveer 0,1 % runder- • 
35 serumalbumine omvat. 

27. Werkwijze volgens conclusie 26, met het kenmerk, dat 
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fie buffer bovendien ongeveer 0,35 % 8-anilino-1-naftaleensulfonzuur of 
het natrium-of ammoniumzout daarvan bevat, 

28. Werkwijzen en produkten als beschreven in de beschrij 
ving en/of voorbeelden. 
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