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Byk-Mallinckrodt Chemische Produkte GmbH,-Frankfurt, 
Bondsrepubliek Duitsland. 

Radioimmunoproefmethode voor de bepaling van thyroxine. 

| 
De uitvinding heeft betrekking op een ver- j 

beterde radioimmunoproefmethode voor de in vitro bepaling van thyroxine ! 

in/geëxtraheerd bloedserum. De methode volgens de uitvinding wordt ge- ' 

kenmerkt door het gebruik van een antiserum dat antilichaam bevat dat in 1 

staat is tot immunoreactiviteit met thyroxine en bereid is uit een iiranuno-

geens bestaande uit een conjugaat van het N-acetylderivaat van thyroxines
 1 

gekoppeld aan runderserumalbumine, met 1-ethyl-3-(3~diriethylaminopropyl)-

| carboaiimide. ! 

I De uitvinding heeft betrekking op radioimmuno-
I t ! 

10 ! proefmethoden en meer in het bijzonder op radioimmunoproefmethoden, i 
j . i 

reagentia en verpakte proefd'osen voor de in vitro bepaling van thyroxine ! 

I (verder aangeduid als TH) in niet-geëxtraheerd bloedserum. I 
] ' 

Bekende methoden voor cLe radioiramunoproef- ! 

bepaling van TÏ+ berusten op het gebruik van antisera tegen thyroglobuline j 

(I.J. Chopra, J. Clin. Endocr. 3ht blz. 938 (1972)), TU-specifieke anti- ; 

lichamen tegen conjugaten van TU en runderserumalbumine IBSA), 
menselijk j 

serumalbumine (HSA) en ovalbumine (OA) (H. Meinhold en K.W. Wenzel, j 

Horn. Metab. Res. §_ (197*0, blz. 169-170) en een antilichaan, gevormd 

als respons op injecties van een TU-albumineconjugaat (R.T, Dunn en 

20 L.B. Foster, Clin. Chem. .19/9, blz. 10Ö3~1066 (1973)). Het is echter ge-

wenst Tl+ antisera ter beschikking te hebben met grotere specificiteit 

en een hogere werkzaamheid waardoor een grotere gevoeligheid en verbeterde 

reproduceerbaarheid wordt verkregen van de radioimmunoproefmethoden voor 

de bepaling van TU. 

25 Tot de verschillende doeleinden van de uitvin-

ding behoren het verschaffen van een verbeterde radioimmunoproefmethode 

jyoor de- bepaling van thyroxine in niet-geëxtraheerd bloedserumi het ver-



,ffen van een dergelijke methode die een grotere specificiteit, gevoe-
ligheid en verbeterde reproduceerbaarheid levert; en het verschaffen 
van-een nieuw antiserum ten gebruike bij de radioiramunoproefmethode voor 
thyroxine en een nieuw immunogeen waaruit een dergelijk antiserum wordt 
berei d. 

In de radioimrnunopr oef methode volgens de 
uitvinding wordt de methode uitgevoerd met behulp van een antiserum dat 
antilichaam bevat dat in staat is tot iranunoreactiviteit met thyroxine 
en bereid is uit een immunogeen dat een conjuga&t van het N-acetylderi-
vaat van thyroxine gekoppeld aan runderserumalbuminc met 1-ethyl~3-(3-
dimethylarainopropyl)--carbodiimide. Het nieuwe antiserum en inmunogeen 
waaruit dit bereid vordt maken ook deel uit van de uitvinding. 

In fig. 1 is grafisch de toelichting en standaard-
kromme weergegeven die verkregen is door het percentage gebonden radio-
actief thyroxine (langs de vertikale as) uit te zetten tegen de concen-
tratie van standaardoplossingen van thyroxine uitgedrukt in yug % thyroxine 
(langs de horizontale as). In overeenstemming met de TH radioimmunoproef-
methode volgens de uitvinding hebben we nu gevonden, dat verbeterde resul-
taten worden verkregen door het gebruik van een antiserum dat bereid is 
uit een immunogeen bestaande'uit een conjugaat van het N-acetylderivaat 
van thyroxine, gekoppeld aan runderseruma]bumine met 1-ctbyl-3-(3-dimethyl» 
aminopropyl)-carbodiiniide. Met dit antiserum wordt een grotere specifici-
teit dan die van andere TU antilicharaen verwezenlijkt en bovendien een 
grotere activiteit, d.w.z. sterkte van de binding tussen het antj-geen en 

?5 | het antilichaam in het antiserum. Dit verschaft op zijn beurt een grotere 
i 

gevoeligheid en reproduceerbaarheid van de prcefresultaten. . j 
Het nieuwe anti serum en het nieuwe immunogeen [ 

die op de hieronder beschreven wijze volgens de uitvinding worden ver- ! i 
kregen, maken het mogelijk een verbeterde gevoeligheid en reproduceerbaar-
heid van de proefmethoderesultaten te verwezenlijken. In een vergelijkend 
onderzoek tussen een antiserum volgens de uitvinding en een antiserum i 
bereid met vrij thyroxine in plaats van het N-acetylderivaat van thyroxine I 
bleek b.v. uit de resultaten, dat het eerstgenoemde een standaardafwijking i 
leverde die ruwweg 1/5 "wa-s van die van het laatstgenoemde. Bij gebruik 

35 van dit nieuwe antiserum is de variatie in teruggevonden waarden -van 
derhalve geringer. 
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Bij het uitvoeren van de TU radioimmunoproef-
methode volgens de uitvinding wordt een bloedserumonster, waarvan het 
thyroxinegehalte bepaald moet worden, eerst vermengd met een reagens 
dat in wezen bestaat uit een gebufferde oplossing die radioactief thyroxine 
bevat en een inhibitor om de binding van thyroxine aan thyroxinebindend 
globuline te verhinderen. Als inhibitor kunnen de verschillende inhibi-
toren die bekend zijn uit de stand van de techniek worden gebruikt. Als j 
voorbeelden daarvan worden genoemd natriumsalicylaat, mer-^iolaat, dilan- ' 
tine, tetrachloorthyronine en 8-anilino-1-naftaleensulfonzuur. Dit laatste 

10 moet zeer zuiver zijn. Bij voorkeur wordt een zout van het 8-anilino-1-
naftaleensulfonzuur gebruikt, zoals het calciumzout of een alkalimetaal- ! 
zout, zoals het natrium of kaliumzout, maar bij voorkeur wordt het 
magnes iumzout gebruikt. I 

J Vervolgens wordt aan het mengsel het bovenge- | 
15 ; noemde nieuwe antiserum toegevoegd, dat,zoals hieronder beschreven, bereid 

is uit een nieuw immunogeen dat bestaat uit een conjugaat van het N-acetyl-
i ' 
! derivaat van thyroxine gekoppeld aan runderserumalbumine met 1-ethyl-3-
| (3~dimethylaminopropyl)-carbodiimide. Het verkregen mengsel wordt geincu- ; 
* . ! 

j beerd bij een temperatuur en gedurende een tijdsbestek dat voldoende is i ' > 20 j om een evenwicht te verschaffen van het aan antilichaam gebonden Tl» en 
ongebonden T*4. Bij voorkeur wordt bij de onderhavige Tfc radioiramunoproef- ; 
methode de incubatietrap uitgevoerd bij een temperatuur van 37°C gedurende 
een tijdsbestek van ongeveer 30 min. Een langere incubatieduur kan worden 
gebruikt, maar biedt geen voordelen. 

25 Nadat de incubatietrap voltooid is, wordt*het 
ongebonden TU afgescheiden van het aan antilichaam gebonden TU. Dé schei- , 
ding kan worden bewerkstelligd volgens verschillende als zodanig uit de ' 

i 
stand van de techniek bekende methoden. Zo kan men b.v. het mengsel incu- j 
beren met een tweede antilichaam om de aan antilichaam gebonden fractie j l 

30- ' neer te slaan; De aan antilichaam gebonden fractie kan ook niet specifiek ; 
worden neergeslagen met stoffen zoals b.v. ammoniumsulfaat, natriumsul-
faat en trichloorazijnzuur en met oplosmiddelen, zoals dioxan, ethyl- i 
alkohol, aceton of polyethyleenglycol. Ook kan de scheiding worden bewerk-l 
stelligd door adsorptie aan stoffen zoals met dextran beklede houtskool, 1 

35 talk, kaolien en anionenuitwisselingsharsen in korrelvorm. Bij voorkeur 
—echter wordt de scheiding uitgevoerd door het mengsel in aanraking te 
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rengen net een 'betrekkelijk dunne strook van een membraan dat in wezen 
bestaat uit een ionenuitwisselingshars gedurende een tijdsbestek van onge-
veer 30 min. bij kamertemperatuur. De ionenuitwisselingsharsmembranen 
die gebruikt kunnen worden bij de werkwijze volgens de uitvinding zijn 
betrekkelijk dunne stroken, cellen of films van een vast waterbevattend j 

I 
gel dat bestaat uifc een onoplosbare polymeermatrix waaraan dissoeieerbare ! 

i _ ! 
! kationogene of anionogene groepen gebonden zijn, waarbij het gel bij ; i i 
voorkeur versterkt is met een geschikt vezelig materiaal. Vele bruikbare 
harsreembranen van dit type zijn bekend, zoals b.v. beschreven in de 

10 j Amerikaanse octrooi schriften 2.730.768, 2.780.60h, 2 . 8 0 0 . e n 2.860.097.' 
I Een in de handel verkrijgbare anionen-selectieve hars die bruikbaar is i 
' bij do werkwijze volgens de uitvinding is verkrijgbaar onder het handels-

- ' merk "AR-11111. Aan het einde van de incubatieperiode worden de harsstroken i 
• verwijderd uit de proef en standaardflacons zoals met een pincet en wegge-

15 worpen. 
' De reDatieve hoeveelheden aan antilichaam ge-
bonden radioactief Th en ongebonden radioactief Th worden daarna bepaald. 
Dit kan geschieden door een bepaling van het radioactieve TU in elke 

j flacon met behulp van een gamnateller. De telsnelheid van de flaconinhoud 
50 1 na het verwijderen van de harsstrook geeft de serumconcentratie van Th 

l weer. Het percentage radioactief Th dat aan antilichaam gebonden is wordt 
• dan als volgt berekend: 
! „ _ . , netto CPM achteraftelling i % thyroxine 1-125 gebonden = ——;—r^-j —-—. 1 
| J netto CPM vooraftelling i 

Bij toenemende hoeveelheden niet-radioactief 
2"j ; Th (patient of standaard), neemt het percentage door het antilichaam' 

gebonden radioactief T'h af. Overeenkomstig dit principe wordt een'standaard 
kromme (fig. 1 is een voorbeeld van een standaardkromme) vervaardigd door 
het percentage radioactief Th gebonden door ieder van een reeks Th j 
standaarden uit te zetten tegen de respectieve Th concentraties. Het 

30 , totale serum thyroxine van de patient wordt dan gemakkelijk bepaald door i 
vergelijking van het percentage radioactief Th dat gebonden is in het 
seruranonster van de patient met de standaardkromme. ! i 

Verpakte proefdozen worden verschaft voor het J 
uitvoeren van de Th radioirimunoproefmethode volgens de uitvinding. De 

35 j dozen bevatten een gebufferde oplossing die radioactief thyroxine' bevat I 
i en een inhibitor voor het verhinderen van binding van thyroxine aan thyro-
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7. Op lineair grafisch papier werd het perce, 
125, ,n! / acht eraf'telling CPM , , . ,, 

tage gebonden I-TU ' v o o r a f t ei l i n g c W ~ X 10°' t e g e n d e l l 0 e v e e l h e i d 

toegevoegd magnesium 8-anilino- 1-naftaleensulfonaat (^ug) uitgezet. De 

verkregen kromme moet een maximum werking vertonen (minimum percentage 

gebonden radioactief ï}0 bij 500-600 AKS inhibitor. 

8. Het percentage afremitting wordt als volgt 

berekend: 

% TU gebonden zonder ANS-$TH gebonden aan AÏÏS max x 100 = % afremming | 
ï E j 

%Tk gebonden zonder ANS , 

De toelaatbare afremmingsgrenzen zijn 8ü% of [ 
i 

, meer. * j 
I 1 
l Bereiding van met hoge specifieke 
I . i ! activiteit. j i i 

De volgende oplossingen werden bereid: 

a. Tb vrij zuur mg) werd opgelost in 0,05 

, molair natriumfosfaatbuffer (1,0 ml) door In natriumhydroxyde (1|0 ̂ ul) 

| toe te voegen en daarna verdund met tert.butylalkohol (9,0 ml). 

j b. Chlooramine T (?,6 mg) werd opgelost in | i i 
| 0,05 molair natriumfosfaatbuffer (1,0 ml). j 
^ i 

20 j c. Hatriummetabisulfiet (5»0 mg) werd opgelost 

j in natriumfosfaatbuffer (1,0 ml). ; 

j d. Mierenzuur (23 ml) werd toegevoegd aan 
j S.P.F. water (77 ml). ! 
[ 1 

e. Ammoniumhydroxyde (0,5 ml) werd toegevoegd 
i 

aan methanol (50 ml). 

Uitvoering: 

1. Oplossing d werd in een geschikte chromato- ' 
i 

grafiekamer geplaatst waar men het voor gebruik gedurende tenminste 1 uur 

in evenwicht liet komen. 
2. De volgende bestanddelen werden toegevoegd i 

3 _ 
aan een 4 cm flacon. 

a. 25 yul T̂t (oplossing a, 10 ^ug) 

b. 5mCi natriumjodide 1-125 

c. 25 ƒ111 natriumfosfaatbuffer 

d. 15 ^ul chlooramine T (oplossing b 39 ^ug) 

e. men liet deze bestanddelen 60 sec. reageren 

7 6 0 5 4 4 7 
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f. PO ^ul natriummetabisulfiet (oplossing c 
100 ^ug). 

3. Ken 2,5h cm Whatman papierchromatografie-
strook verd met voldoende materia.al voor een radiochroraatogram bedruppeld. j 

h. De rest van het Th reactiemengsel Verd ge- j i 
druppeld op een ander 2,5'+ cm Vfaatman papierchronatografiestrookje. j 

5. Beide stroken verden ontwikkeld in oplossing 
d tot de hoogte van 25-30 cm. 

; 6. De Th band op de strook uit trap h werd 
| bepaald en het Th geëxtraheerd met 8-12 ml oplossing e. Verzadigd 
i natriumsulfiet (150 ,ul) werd toegevoegd. 1 
: / | 
' T. De strook uit trap 3 verd onderzocht om 
j specifieke activiteit te verkrijgen. i 

8. De Th oplossing uit trap 6 werd tot droog 
ingedampt met behulp van een luchtstroom. 

9. Het gedroogde Th verd opgelost met 60 rol 
T3/Th verdunningsmiddel (SRS 7 8 ) . 

Bereiding van Th ontdaan serum 
i Het serum Th wordt uit normaal menselijk serum 
I geëxtraheerd volgens de onderstaande methode: 
| 1. Anaonenuitwisselingshars (1 ^ug voor iedere 
1 5 ml te ververken menselijk serum; "Amberlite CG-h00", handelsmerk, 

100-200 mesh, kvaternair amraoniumtype, 3,3 meq./g) wordt gewassen in 0,15 
molaire zoutoplossing en de fijne bestanddelen worden verwijderd^. Het 

j wordt daarna gefiltreerd door grof gesinterd glas. < ; 
2. Het serum wordt gefiltreerd door 8 yu 

Millipore filter (HF) teneinde deelt jesvormig materiaal te verwijderen 
125 en een sporerihoeveelheid I-Th werd toegevoegd de voldoende was om J 

i 
ongeveer 50-100.000 CPM/ml als vooraftelling te verschaffen. J l 

I 3. Vochtige hars werd aan het in een glazen i 
l vat aanwezige serum toegevoegd, waarbij de diepte van het mengsel zo 
' . . I 
gering mogelijk was; een roerstaaf werd in het vat gébracht en de inhoud 
werd langzaam gemengd bij h°C gedurende 16-20 uur; de snelheid van de j 
roerder moet zodanig zijn dat net nog voorkomen wordt dat de bestanddelen 
uitzakken en de roerstaaf wordt zo gekozen dat deze van zoveel mogelijk i —van de gehele middellijn van het vat gebruik maakt. ! _______ __ _ _ f 

/ k/A 



h. Het mengsel verd gecentrifugeerd "bij 

10.000 rpm (rotor no. 553h, Sorvall, straal 13,335 cm) gedurende 1 uur 

bij h°C + 2°C. De bovenstaande vloeistof werd voorzichtig gedecanteerd 

in een MF (8 ^u poriemiddellijn) en het filtraat verzameld bij h°C; de 

filtratie werd herhaald met een 3 JVl MF en daarna met een 0,22 MF 

zoals boven. 1 ml van het eindfiltraat verd geteld. De opbrengst is 

ongeveer 70% of meer. 

De toelaatbare grens voor de extractie-doel-

matigheid bedraagt 92$ of meer: 

10 CPM/ml filtraat x 100 = A 

CPM/ml uitgangsmateriaal 

100-A = % geëxtraheerd Th. 
i 

j Het op de bovenstaand beschreven wijze bereide 

| van Th ontdane serum wordt dan onderzocht op bindend vermogen op de 

^ j volgende manier: 
\ 

j 1. Veronalbuffer (1,09 ml) wordt toegevoegd 

] aan 2 flacons (in duplo). 

j 2. 100 yUl 125I~Th (100 pg + 20 pg) wordt 

| aan iedere flacon toegevoegd. 

20 J 3. Aan êén flacon wordt uitgangsserum (10 ^ul) 

toegevoegd en aan de andere geëxtraheerd of van Th ontdaan serum (10 ^ul) 

toegevoegd. De flacons worden door draaien gemengd en daarna geteld. 

h. De flacons worden geincubeerd bij 37°C 

gedurende een half uur (waterbad, statisch). 

25 5. Een harsstrook wordt in iedere flacon ge-

bracht en de flacons worden een half uur bij kamertemperatuur (15-32°C) 

gedraaid. 

6. De stroken worden voorzichtig verwijderd 

en de flacons worden geteld. 

30" ! " 7. Het percentage gebonden Th wordt voor iedere 

flacon berekend. 

Pffl achteraftelling x 100 = percentage gebonden 

CPM vooraftelling 1 2 5 I_Th 

De verarmde seruratellingen dienen ten opzichte van de uitgangsraateriaal-

35 telling een verschil te vertonen van of meer. Van Th ontdaan serum dat j j 
aan deze specificaties voldoet wordt dan aangevuld tot 0,6$ natriuraazide- . 

7 • 
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concentratie en bij h°C bewaard tot de standaarden bereid moeten worden. 
Bereiding van Th standaarden 
Het uitgangsmateriaal is vrij zuur thyroxine. 
Een oplossing van Th in methanol!sche ammonium-

hydroxyde wordt gechrcmatografeerd om de verontreiniging met T3 te schat-i 

i ten en de monsters die een aanzienlijk T3 gehalte vertonen worden vegge-
| worpen. j I j 

1. 10 mg Th dat bewaard is bij -20°C in ! 
vacuum wordt nauwkeurig afgewogen en aangevuld tot 100 ^ug/ml in een 

0 mengsel van methanol en NH^OH (99! 1) (oplossing 1). 
| 2. Aan oplossing 1 (1,0 ml) wordt veronal- ; 
' buffer (99 ml) die van tevoren verwarmd is op 3T°C, toegevoegd (oplossing 
1 2 = 1 yUg/ml). 

3. De volumina van oplossing 2 als hieronder 
5 vermeld worden toegevoegd om de vermelde concentraties te verschaffen; 

de toevoegingen moeten worden uitgevoerd in 50 ml maatkolven, die grondig 
gereinigd zijn met van Th ontdaan serum, j » 

i Cone. Conc. Ingestelde Oplossing 2 
yug/ml yg % conc. (ml) 

>o ; ' ̂ g % 
I 0,0h h hO 2 ; 
1 0,02 2 20 1 j 

0 ,01 1 10 0 ,5 i 
, 0,005 0,5 5 0,25 I 

25 I 0,002 0,2 2 0,1 ' | 
0,001 0,1 1 0,05 * | 
jj . . i 
Omdat 1/10 van de hoeveelheid (10 ^ul) proefserum gebruikt wordt, j 
zijn de standaarden zo bereid dat se 1/10 van het Th bevatten. j I h. Van Th ontdaan serum wordt toegevoegd aan 

30 50 ral en bewaard bij h°C. j i 
Bereiding van Th immunogeen en Th antiserum 
Kristallijn runderserumalbumine (BSA; 150 mg) j 

werd afgewogen en opgelost in gedestilleerd water (75 ral) bij 2-8°C. ' 
-acetylderivaat van Th (100 mg) werd afgewogen en opgelost onder ver- \ 

35 ' warmen op 37°C in dimethylformajiiide (3h ml). Na oplossen werden 2,7-h,5 1 per 
yu Ci I-Th toegevoegd en vermengd. 1-Ethyl-3-(3-dimethylominopropyl)-
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carbodiimide (ECDI; 100 mg) worden afgewogen en opgelost in gedestilleer 

water (2 ml) bij kamertemperatuur. Met de BSA oplossing in een vat dat 

voorzien is van een magnetische staafroerder, wordt de ECDI oplossing 

toegevoegd en voorzichtig geroerd. De pH \rordt ingesteld op 5 »8 met 

0,05 n HC1 en 0,05 n NaOH. Na 1 uur wordt aanvullend ECDI (50 rag) in 

vaste vorm toegevoegd. De pH die de neiging heeft op te lopen, wordt op 

5,8 gehandhaafd na druppelsgewijze toevoegen van het Th. Na 2 uur wordt j 

het reactievat in een aluminiumfolie gewikkeld en l8-2h uur bij 2-8°C j 
i 

geroerd. j 

Het reactiemengsel (1 ml) wordt geteld en het ! 
i 

volume wordt op 0,1 ml nauwkeurig gemeten. Hot reactiemengsel wordt in \ 

i een cellofaan dialysemembraan gebracht en gedialyseerd tegèn gedestilleerd 

! water gedurende 3 dagen met herhaald verversen van het water; de verhouding ; 
| van dialysewater tot reactiemengsel moet tenminste 15". 1 bedragen; de 

| wolkige oplossing wordt uit de dialysezak verwijderd, 1 ml wordt geteld 

| en het volume wordt op 0,1 ml nauwkeurig bepaald. Het aantal mg gebonden | 

Th wordt als volgt berekend: ! 

CPM (voor'dialyse) x aantal ml x ^ = n g m g B Q A ! 

•• CPM (najrïialyse) x aantal ml : 

^olJLeWen_Th = x „ ̂  v e r h o u d i n g Th/BSA ; 

Mol BSA I 

De mol. verhouding moet tenminste -10:1 be-

dragen. j 
Het aldus verkregen immunogeen preparaat wordt 1 

h8 uur gelyofiliseerd op 5 /U of minder; hiertoe wordt het materiaal" 
. ! 

in hoeveelheden van 9 mg BSA gebracht. Voor het immuniseren wordVhet 

gevriesdroogde preparaat opnieuw gesuspendeerd in gedestilleerd water | 

(3 ml) en de onoplosbare suspensie wordt getritureerd door hoge snelheid j 

homogenisering (Virtis homogenisator, volle snelheid). Volledig Freund's i 

toevoegsel (3'ml) wordt toegevoegd en het mengsel wordt geëmulgeerd door , i 

boge snelheid homogenisatie. Na een voorimmunisatiebloeding worden de . 

dieren subcutaan in het thoraxgebied op twee plaatsen geinjecteerd (in het 

geval van geiten en schapen) met een totale dosis van 3 mg en met 0,5 ml i 

op vier plaatsen, subcutaan of intramusculair in femorale spier, subseapu-j-

. lair gebied en thoraxgebied (in het geval van konijnen) met een totale 

—dosis die overeenkomt met ongeveer 3 mg. De immunisatie wordt met tussen-

BAZ i^b&A 4 7 
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5zen van 2-3 weken herhaald en monstersera worden periodiek door titratie 
onderzocht. Wanneer de antilichaamtiter 10.000 of meer bedraagt wordt 
een groot"volume bloed van het dier afgenomen en wordt het antiserum 
verkregen. 

De antisera worden gelyofiliseerd bewaard in 
3 3 3 hoeveelheden van 0,2 cm" en 1,0 cm . Wanneer b.v. de 0,2 cm' hoeveelheid 

wordt gebruikt, wordt het Th antiserum gereconstitueei'd door koud, O 
gedestilleerd water (0,2 cm ) toe te voegen. Verdunningen worden bereid 
in veronal-0j1$ HSA bufferoplossing om in het verwachte titergebied te 
komen; d.w.z. de verdunning van antiserum dat 50% van het Th bindt in 
aanwezigheid van matrix die magnesium 8-anilino-1~naftaleensulfonaat en 
het gemerkte Th in aanwezigheid van Th-ontdaan serum. Een voorbeeld van 
een beschrijving waarin de afzonderlijke bestanddelen zijn toegevoegd in 
plaats van de matrix, wordt hieronder gegeven: 

j 
i i 



Bestanddelen 
ml Veronal-0,1 % HSA buffer 
ml mg ARS (6 mg/ml) 
ml Th ontdaan serum 
ml antiserum verdunning 
verdunning antiserum 
ml 125I-Th (1000 pg/al) 

nr. 1 
0,89 
0,1 
0,01 
0,1 
10 

0,1 

2 3 k 5 6 

100 500 1000 5000 10.000 



De flacons vorden 1 ruin, gedraaid en de vooraf-' 
Ö ^ 

telling wordt dan uitgevoerd. De flacons worden een half uur "bij 37 C 

geincubeerd in een waterbad. Een harsstrook vordt aan iedere flacon toe-

gevoegd en de flacons vorden een half uur bij kamertemperatuur gedraaid. 

Dc stroken vorden verwijderd en de flacons worden achteraf weer geteld. 
125 I 

Het percentage I-Th dat gebonden is wordt bepaald: ! 
Vooraf geteld CPM x 100 = "PercRïrt&£e gebonden' 

Achterafgeteld CPM 125I-Th 

De waar-den van het percentage gebonden Th 

•orden uitgezet op de ordinaat tegen de oplossing en uit de grafiek wordt • 
i 

de verdunning waarbij 50% van het gemerkte produkt gebonden is, gevonden 

• (50$ eindpunt). i i 
Bereiding van dooshestand6.eT.cn en doos 

' a. Reactieflacons: san 8 vol. veronalbuff'er 
125 I 

wordt 1 vol. I-Th oplossing (100 pg + 20 pg/0,1 ml) toegevoegd en 

| 1 vol. Mg ANS oplossing (6 mg/ml) beide in veronalbufferoplossing. 

Grondig mengen "en afvullen in 1 ml hoeveelheden. De flacons worden bewaard 

bij h°C. 

i b, Th antiserum: 5 ml s e r u i r . f l a e o n s met 

lyofiele stoppen worden gebruikt. Uit de titratiegrafiek wordt de ver-

• dunning die 65-80$ gebonden Ths levert afgelezen. Wanneer deze titer 

b.v, 1:1200 bedraagt, vordt een 1:600 verdunning bereid in dubbèle sterkte 

veronalbuffer (0,150 molair). 275 ml vorden aan de serumflacons toege-

voegd en gelyofiliseerd met de 3.yofiele stoppen op de jui-ste manier aan-

, f 
gebracht. Voor het gebruik vordt het gelyofiliseerde antilichaam gerecon-

i ^ 

stitueerd in gedestilleerd water met 5»5 ml. Het gelyofiliseerde anti-

lichaam vordt bewaard bij h°C. i j c. Th ontdaan serum-Th standaarden worden j 

! bereid op de hierboven beschreven wijze. j 
f " i 

d. lonenuitwisselingsharsstroken worden onder-

gedompeld in 0,9% zoutoplossing bewaard (50 stroken per fles). j 

Een karakteristiek verpakte proefdoos bevat i I 
de volgende bestanddelen: j 

1. 125 reactieflacons (1 ml) die minder dan 

j 0,1 microcurie thyroxine 1-125 op de datum van calibrering, 600 ,ug j 
i ' 
- magnesium 8-anilino-1-naftaleensulfonaat en 0,075 molair veronalbufferop- ; 

W f W 7 • 
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lossing "bevatten. 

2. Flacons die Th standaarden bevatten met 

1,0 ^ug, 2,0 ^ug, 5,0 10,0 ƒ tig j 20,0.yug en h0,0 ,̂ug % Th in Th-vrij 

menselijk serum, 0,5 ml per flacon. 

3. Th gelyofiliseerd anti serum (konijn, schaap 

of geiten thyroxine antilichaam in een verdunning van meer dan 1:100). 
i 

Iedere flacon bevat 0,075 molair veronalbuffer en 0,1% menselijk serum- j 

albumine. Het gereconstitueerde volume bedraagt 5,5 ml. j 

h. Ionenuitwisselingsharsstroken. ! 

10 Th radioimmunoproefmethode. j 

De volgende methode wordt gebruikt voor het ! 
> ' 
! uitvoeren van de Th radioimmunoproefmethode volgens de uitvinding. 
| i 

i 1. Het gelyofiliseerde antiserum werd gerecon-
i 
j stitueerd met 5,5 ml gedestilleerd water. De vereiste proefbestanddelen 

15 ] worden uit de koelkast gehaald en men laat deze op kamertemperatuur komen 
! o . 
i (15-32 C). De reactieflacons worden gemengd door voorzichtig rondzwaaien. 
i 
i Bij voorkeiir wordt de proef in duplo uitgevoerd. 

{ 2. Tijdens het op teriperatuur komen in trap 1 
i 

! wordt een voorafgaande telling van de verschillende reactieflacons gemaakt 

20 | gedurende een periode die voldoende is om een minimum van 10.000 tellingen 

| te verzamelen. De netto CPM voorafgaande telling wordt bepaald en vastge-

! legd. ! 

3. 10 ^ul van de 1,0 ^ug, 2,0 ^ug, 5,0 ^ug, \ 

10,0 ^ug, 20,0 ^ug en h0,0 ^ug % standaarden worden aan een reeks reactie-

flacons toegevoegd en 10 yul van het serum van de patient wordt aan élk 

van de andere reactieflacons toegevoegd met behulp van een 10 jvCl micro-

pipet. j 

h. 100 yul antiserum worden toegevoegd aan j 

iedere reactieflacon en de stoppen worden weer op hun plaats gebracht. 

30. Dit kan worden uitgevoerd met een semi-automatische microliterpipet of 

een herhalende microliter injectiespuit. 

5. De flacons worden gedurende tenminste 30 min. 

maar niet meer dan hO min. geincubeerd in een waterbad van 37 C (gevuld 

tot een diepte die overeenkomt met of iets groter is dan het niveau van 

35 de oplossing in de reactieflacon). De reactieduur m«et voor alle freactie-

-flacons gelijk zijn. j 

B 
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6. De reactieflacons worden uit het waterbad 
verwijderd. Een harsstrip wordt in elk van dc reactieflacons aangebracht 
en de stoppen worden weer op hun plaats gebracht. 

7. De reactieflacons worden tenminste 30 min. 
en niet meer dan UO min. bij kamertemperatuur (15-32 C) rondgedraaid op 
een rotator die mengen veroorzaakt met 12-lh rpm door de flacons om een 
horizontale as te draaien. De scheidingstijd moet gelijk zijn voor alle j 
reacti eflacons. j 

8. De harsstroken worden onmiddellijk verwijderd 
0 | en weggeworpen. Men moet de reactiestroken boven de flacons laten aflopen 

! door de strook licht tegen de bovenkant van de flacons te laten raken. 
j 
| De stoppen worden weer op hun plaats gebracht. . i i 

_ , 9* Iedere reactieflacon wordt achteraf geteld 
I gedurende een periode die voldoende is om een minimum van 10.000 tellingen i 

5 l te verkrijgen. De netto CPM achteraftelling wordt bepaald en vastgelegd. | 
| 10. De netto CPM achteraftelling in iedere 
' reactieflacon (trap 9) wordt gedeeld door de gemiddelde netto CPM vooraf-
j telling (trap 2). Het quotient is het percentage thyroxine 1-125 dat 
! gebonden is aan het antilichaam. j >0 ; Percentage gebonden Netto CPM achteraftelling (trap 0) 1 r n "' «"••'•••'• lil .1 . .1 .1111 l, - ~~c-,aiM .lm I T̂ I V̂  U 

thyroxine 1-125 ~ Netto CPM vooraftelling (trap ?) 
11. Het gemiddelde gebonden percentage van de 

duplowaarden van iedere standaard op de lineaire as van semilogarithm!sch 
grafiekpapier wordt uitgezet als een functie van de concentratie van de 
standaarden in ^ug %, 

12. De percentage gebonden waarde van ieder 
patientenserum wordt bepaald. De thyroxineconcentratie voor dat percen-
tage gebonden waarde wordt bepaald uit de standaardkromme (zie fig. 1). 

De standaardkromme als weergegeven in fig. 1 
iO i verd verkregen door de volgende getallen uit te zetten: 

ZMiöoAuéJ 



Thyroxine Gemiddelde netto 
standaard (yUg/5) CPM vooraftelling 

1,0 • 36,997 
2 , 0 

• 5,0 
10,0 
20,0 
1*0,0 

Gemiddelde netto % gebonden 
CPM achteraftelling thyroxine 1-125 

27.U15 7h,1 
26.379 71,3 
2 3 . 1 6 0 6 2 , 6 

18.683 50,5 
13.537 37,h 
9.370 26,3 
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Met deze radioimmunoproefmethode "bleek het 

euthyroidetraject h ,5-12,0 jo%f Th te bedragen net een gemiddelde van 
Y » 

7 ,h + 1,8. ïïypethyroide patienten bleken een gemiddelde te hebben van 

17,1 + h,8 yUg/?. Hypothyroide patienten bleken een gemiddelde te hebben 

van 2,7 + 1 »5 ûg/5. Met gebruikmaking van dit normale traject bleek het 

| serum Th gehalte verhoogd te zijn bij 92% van de patienten die klinisch 

^ hyperthyroide waren. Voor de patienten die klinisch hypothyroids waren, 

bleken 88$ serum Th waarden te bezitten beneden het normale traject. 

! Bij patienten die zwanger varen of oestrogeen 

therapie ondergingen, bleek het gemiddelde serum Th 11,0+ 1 ,h resp. 

| 10,9 + 2,8 te bodragen, d.w.z. in het bovenste gedeelte van het 

! normale traject. Bij patienten die androgeen medicatie ontvingen, bleek 

: het gemiddelde serum Th h,3 + 1,0 .ug% te bedragen. 

Bij pasgeboren baby's bleek het gemiddelde 

serem Th 19,5 + 5>1 /Ug% te bedragen. 

De onderstaande gegevens werden verkregen 

inet behulp van een gebruikelijke doos en vermelden de gemiddelde en 

| standaardafwijking voor ieder stel van zes herhalingsbepalingen uitgevoerd 

j op zeven verschillende dagen voor controlesera met bekende concentraties 

aan Th. 

i 

i 

M d Q D S I ^ N A I ? 



Controle serum 1 
Dag 1 Dag 2 

Controle 
(werkelijk Th 
Gemiddeld 
"bepaald , 3,3 3,8 
Th ug$ 
(N L 6) 

Standaard 
afwijkirg 0,3 0,3 
(/Ugf.) 
Controle serum 2 

Dag 1 Dag 2 
Controle 
(werkelijk Th 
Gemidde]d 
bepaald 
Th ug# 7,6 8,0 
(N = 6) 
Standaard 
afwijkirg 
C^ugZ) 0,3 0,U 

Dag 3 Dag h Dag 5 Dag 6 Dag 7 

h,0 

3.8 3,7 M 3,7 3,6 

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

Dag 3 Dag h Dag 5 Dag 6 Dag 7 

8,0 

7.9 7,9 7,9 . 7,5 7,6 

0,2 0,3 0,2 0,h 0,5 



Controle servan 3 
Dag 1 

Controle 
(werkelijk Th 
Gemiddeld 
bepaald 
Th ,VLg% . 11,1 
(N L 6) 
Standaard 
afwijking 

0,7 

4 

Dag 2 Dag 3 Dag 5 Dag 6 Dag 7 

12,0 

12,9 11,1 11,1 12,3 10,7 12,9 

0,5 0,2 0,6 0,7 0 ,h 0,5 
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Verschillen in een "bepaalde uitvoeringsvorm 
De onderstaande gegevens werden verkregen met 

gebruikmaking van een representatieve doos, en geven de gemiddelde en 
standaardafwijking voor ieder stel van 6 herhalingsbepalingen uitgevoerd 
op vier verschillende dagen voor een hypothyroide, een euthyroide en 
een hyperthyroide controleserum. 
Hypothyroide controle 

serum 

Gemiddelde Th 
waarde 
(yUgSS) 
(N = 6) 
Standaard 
afwijking 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag h 
Gemiddelde Th 
waarde 
( ,vg%) 
(ft . 6) 

2,8 3,1* 2,7 3,2 

Standaard 
afwijking 0,3 0,6 0,5 0,2 

Euthyroide controle 
serum 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag h 
Gemiddelde Th 
waarde 
(/Ug*) 
(i - 6) 

7,2 
» 

7,1 6,6 6,8 

Standaard 
afwijking 
{fug%) 

0,2 0,h 0,5 0,5 

Hyperthyroide controle 
serum 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag h 

1U,U 13,7 13,7 13,5 

0,3 0,2 0,6 0,6 
Verschillen tussen de verschillende proeven 

\ 

De onderstaande gegevens werden verkregen met j 

behulp van een representatieve doos en geven het gemiddelde voor ieder j 
i 

stel van vier herhalingsbepalingen en de gemiddelds, en standaardafwijking \ 
—voor ieder stel bepalingen uitgevoerd op vier opeenvolgende dagen voor een 

BAqjbSilglgA^ !• 7 
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sypothyroide, euthvroide en hyperthyroi de ccntroleserum. 

Hypothyroide Euthyroide Hyp ei-thyroids 
controle controle controle 
serum serum serum 
Gemidd. ,ug£ Th (Gemidd. ig% Th Gemidd. Th 
(K = }()' (n = M < lTT = in I (ï ï = h) (II = h) 

Dag 1 

Dag 2 

Dag 3 

h 

'niddeld 

(H = 16) 
Standaard 
afwijking 

2,8 

3»h 

2,7 

3,2 

3,0 

7,2 

7,1 

6,6 

6,8 

6,9 

1h,h 

13,7 

13.7 

13,5 

13.8 

0 , 3 0 , 2 0 ,h 

De gevoeligheid en reproduceerbaarheid van de 

Tii methode volgens de uitvinding is zodanig, dat 0,5 Th kan worden 

onderscheiden tussen de 1 en 2 standaarden. ' 

CONCLUSIES 

1. Radioimmunoproefmethode voor de in vitro 

bepaling van thyroxine in niet geëxtraheerd bloedserum, met het kenmerk, 

dat men een bloedserummonster, waarvan het thyroxinegehalto bepsald moet 
/ 

worden, mengt met een reagens dat in wezen bestaat uit een gebufferde 

oplossing die radioactief thyroxine bevat en een inhibitor voor het 

voorkomen van binding van thyroxine aan thyroxine bindend globuline; 

aan het mengsel een anti serum toevoegt dat antilichaam bevat dat immuno-

reactiviteit vertoont met thyroxine en bereid is uit een .immunogeen dat 

bestaat uit een conjugaat van het N-acetylderivaat van thyroxine gekoppeld 

aan runderserumalbumine met 1-ethyl~3-( 3-di)nethylamnopropyl)-carb'odiimiöe 

het verkregen mengsel incubeert bij een temperatuur en gedurende een 

tijdsbestek die voldoende zijn om een evenwicht te verkrijgen tussen het 

aan antilichaam gebonden thyroxine en ongebonden thyroxine; het ongebonden 

thyroxine van het aan antilichaam gebonden thyroxine afscheidt en de ; 
! 

relatieve hoeveelheden van aan antilichaam gebonden radioactief thyroxine 
i 

en ongebonden radioactief thyroxine bepaalt. j 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het ken- ! 
' . . o ' 

merk, dat :aen de incubatietrap uitvoert bij een temperatuur van 37 C | 
i 

gedurende 30 min. - ! 
i 

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, mot het ' 
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kenmerk, dat men het ongebonden thyroxine scheidt van het aan antilichaa 

gebonden thyroxine door het mengsel in aanraking te brengen met een 

betrekkelijk dunne strook van een membraan dat in vezen bestaat uit een 

ionenuitvisselingshars, gedurende een bepaalde tijdsduur. 

h. Werkwijze volgens conclusie 3, met" het ken-

merk, dat men het mengsel in aanraking laat met het membraan gedurende 

30 min. bij kamertemperatuur. 

5. Werkwijze volgens éên of meer van de voor-

gaande conclusies, met het kenmerk, dat men als radioactief thyroxine 

10 thyroxine met jood-125 of thyroxine met jood-131 gebruikt. ! 

6. Werkwijze voor de bereiding van een immuno- j 
! 

geen preparaat ten gebruike bij de bereiding van een antiserum dat anti- ! 

lichaam bevat dat iiamunoreactiviteit vertoont met thyroxine, met het ken- ! 

merk, dat men een conjugaat van het N-acetylderivaat van thyroxine, i 

gekoppeld aan runderserumalbumine vermengt met 1-ethyl-3-(3-dimethyl- ; 

j ami nopropyl)-carb odi imi de. 1 
i 1 

! T. Werkwijze voor de bereiding van een anti-i • i 
; serum dat antilichaam bevat dat ïmmunoreactiviteit vertoont met thyroxine, 
| 

i met het kenmerk, dat men een immunogeen, verkregen met de werkwijze 

20 ; volgens conclusie 6, in voor'gebruik geschikte vorm brengt. 

j 8. Verpakte proefdoos ten gebruike bij een 

j radioimmunoproefmethode voor de in vitro bepaling van thyroxine in niet ' 
, geëxtraheerd bloedserum, bestaande uit een combinatie van i 
! ! 
| a) een gebufferde oplossing die radioactief 

25 thyroxine en een inhibitor voor het voorkomen van binding van thyroxine 

aan thyroxine bindend globuline bevat; . j 

b) een gebufferde oplossing die een antiserum , 

bevat dat bestaat uit antilichaam dat immunoreactie kan aangaan met j 

thyroxine en bereid is uit een immunogeen dat bestaat uit een conjugaat j 

30, van het N-acetylderivaat van thyroxine, gekoppeld met runderserumalbumine 

met 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)-carbodiimide; en 

c) een aantal betrekkelijk dunne stroken van 

een membraan, dat in vezen bestaat uit een ionenuitvisselingshars. 

9. Radioimmunoproefmethode, zoals hierin be-

35 schreven. 

10. Gevormd immunogeen preparaat, verkregen met 

BA •7<M5a*4 7 



de werkwijze volgens conclusie 6. 

7. Gevormd antiserum, verkregen met de werk-
wijze volgens conclusie 7. 

7 W 9 , ( W - 7 
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