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The Rector and Visitors of the University of Virginia, 
te Charlottesville,Virginia,Verenigde Staten van Amerika 

Werkwijze en inrichting voor radioimmunobepalingen. 

Deze uitvinding heeft betrekking op een werk-

wijze voor het bepalen van de concentratie aan antigeen of antilichaaa 

in een monster door middel van een immunobepalingstechniek. In het bijzonder 

heeft deze uitvinding betrekking op een geautomatiseerde radioimmuno-

bepalingstechniek voor het bepalen van antigeen- of antilichaamconcen-

tratie via een selectieve antilichaam-antigeenreactie, waarbij omstandig-

heden -worden gebruikt, die een bijzonder snelle analyse mogelijk maken. 

antilichamen voor het bepalen van zeer kleine hoeveelheden insuline werd 

het eerst door Yalow cs. beschreven (zie Iïature J_8U, 15U8) en dit heeft 

geleid tot de algemene toepassing van deze techniek voor het analyseren 

van allerlei biologisch belangrijke stoffen. Radio imraunobepaling is een 

zeer belangrijke techniek voor de routineanalyse van letterlijk honderden 

biochemische en klinisch belangrijke stoffen geworden. Radioimmunobepaling 

is de methode, die voor het analyseren van veel stoffen gekozen wordt, 

omdat antilichamen met zeer hoge selectiviteit en affiniteit bereid 

kunnen worden, hetgeen de bepaling van elke gewenste verbinding in nogal 

onzuivere monsters mogelijk maakt. De hoeveelheid onzuiverheid kan in q 

vele gevallen 10 -maal zo groot als die van de stof, waarvoor belang-

stelling is, zijn en geen storende invloed op de bepaling hebben. Deze 

buitengewone selectiviteit en het vermogen om featomol (10 ̂  mol) hoe-

veelheden stoffen aan te kunnen tonen heeft radioimmunobepalingen een 

vooraanstaande plaats in de moderne analytische chemie gegeven. 

hebben, dan zijn deze de hoeveelheid handwerk en de tijd, die voor het 

verkrijgen van resultaten nodig zijn. Bij een typerend voorbeeld van een 

Isotoopverdringing met behulp van specifieke 

Als radioimmunobepalingen al beperkingen 



tepaling worden eerst het onbekende monster of de standaard, het speci-

fieke meet-isotoop en antilichaam met elkaar gecombineerd. Daarna wordt 

deze oplossing in de koude of tij kamertemperatuur tenminste 20-30 

minuten tot zelfs verscheidene dagen geïncubeerd, zodat tussen het anti-

5 geen (ligande molecuul dat wordt "bepaald) en het antilichaam evenwicht 

is ontstaan. Daarna wordt het aan antigeen gebonden ligandeisotoop uit de 

oplossing afgescheiden. Dit geschiedt als regel, doordat met dextran 

beklede houtskool voor het absorberen van de vrije ligande wordt toege-

voegd, doordat het antilichaam-isotoopcomplex met ammoniumsulfaat of 

10 ethanol wordt neergeslagen of door een of andere andere techniek, zoals 

moleculaire zeefcbronatografie. Het isotoop antilichaamcomplex wordt na 

centrifugeren of opvangen van een bepaalde kolorafractie gewonnen en de 

radioactiviteit als regel in een automatische beta- of ganmadetector 

bepaald. De hoeveelheid aanwezige onbekende stof wordt bepaald met behulp 

15 van ijkkrommen, die met standaards, welke gelijktijdig bepaald zijn, werden 

gemaakt. Wanneer meer onbekend monster wordt toegevoegd, neemt de speci-

fieke activiteit van de isotoopmerker af hetgeen resulteert in minder 

radioactiviteit, die aan het antilichaam gebonden is. 

Het met de hand behandelen van monsters voor 

20 radioimmunobepaling is tijdrovend, duur en vergt een grote aandacht voor 

details. In een enkel laboratorium kunnen voor radioiimnunobepalingen 

wel 8000-10.000 reageerbuizen per maand worden gebruikt. Het telkens terug-

kerende karakter en de grote nauwkeurigheid van deze bepalingen die 

vereist is, zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijke variatie in de 

25 kwaliteit en reproduceerbaarheid van de resultaten. Het is duidelijk, 

dat het uiteraard gewenst zou zijn om deze techniek geheel te automati-

seren. Verschillende pogingen om radioirnmunobepalingen te automatiseren 

hebben slechts gedeeltelijk succes gehad. 

Met deze uitvinding wordt voorzien in een 

30 geheel geautomatiseerde en continue bepalingsmethode voor de snelle en 

nauwkeurige bepaling van antigeen of antilichaam via specifieke anti-

lichaam-antigeenreacties, waarbij een nieuwe inmunobepalingstechniek en . 

een inrichting gemaakt voor de snelle automatische immunobepaling worden 

gebruikt. 

35 De uitvinding voorsiet in een werkwijze en 

inrichting voor immunobepaling van een enkel monster of van een aantal 
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monsters, die elk mogelijk een te "bepalen antigeen of antilichaam bevat-

ten, waarbij elk nonster met een oplossing, die een aantoonbaar antigeen 

of antilichaam bevat, wordt geïncubeerd, zodat een aantal mengsels ont-

staan en elk mengsel als componenten antigeen-antilichaamcomplex, niet 

in complex omgezet antigeen en niet in complex omgezet antilichaam bevat, 

waarna tenminste êên van de componenten van genoemd mengsel wordt afge-

scheiden en daarna de hoeveelheid aantoonbaar antigeen of antilichaam 

in een van de afgescheiden gedeelten van het mengsel wordt bepaald. 

beschreven aan de hand van het geval, waarin een onbekend antigeen met 

toepassing van een gemerkt antigeen en een antilichaam van bekende 

sterkte wordt bepaald. Het zou uiteraard eenvoudig zijn om een onbekende 

hoeveelheid antigeen met behulp van hetzelfde gemerkte antigeen te be-

palen. Ook kan een onbekende hoeveelheid antigeen met behulp van een 

gemerkt antilichaam worden bepaald. In al deze gevallen is de gang van 

zaken in wezen dezelfde: nadat de reactie antigeen-antilichaam heeft 

plaats gehad, worden de antigeen-antilichaamcomplexen afgescheiden van de 

niet in complex omgezette vormen. 

middel kan het antigeen of antilichaam aantoonbaar gemaakt worden door 

een aantoonbare ligande ermee in reactie te brengen, zoals b.v. een 

fluorescerende verbinding, een luminescerende verbinding, een biolumines-

cerende verbinding, een enzyme, een ander antilichaam of een ander anti-

geen, waarvoor allerlei technieken kunnen worden gebruikt. 

aantoonbare antigeen of antilichaam met het eventueel in het te onder-

zoeken monster aanwezige antilichaam of antigeen een complex vormt. Zo 

kan bijvoorbeeld een aantoonbaar antigeen worden gebruikt om met moge-

lijke antilichamen in het monster een complex te vormen. Ook kan een 

aantoonbaar antilichaam worden gebruikt om met mogelijke antigenen in 

het monster een complex te vormen. Voorts is het ook nog mogelijk om 

een oplossing met aantoonbaar antigeen en een oplossing met antilichaam 

met elkaar te mengen en te incuberen, waarbij het monster, dat naar ver-

wachting antigeen bevat, wordt onderzocht, zodat het aantoonbare antigeen 

met eventueel antigeen in het monster om het beschikbare antilichaam 

strijdt. 

Eenvoudigheidshalve zal het systeem worden 

In plaats van met radioactiviteit als bepalings 

Het mengsel wordt zo geïncubeerd, dat het 
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Daarna wordt een van de componenten van het 
geincubeerde mengsel afgescheiden en een van-de afgescheiden gedeelten 
van het mengsel wordt op de aanwezigheid van aantoonbaar antigeen of 
aantoonbaar antilichaam onderzocht. De hoeveelheid, die bij de bepaling 

5 gevonden wordt, is dan een maatstaf voor de relatieve hoeveelheid anti-
geen of antilichaam, die in het monster aanwezig is. 

In het kort gezegd heeft deze uitvinding 
(met als voorbeeld de uitvoeringsvorm van radioimmunobepaling van onbe-
kend antigeen) betrekking op een inrichting, waarin een oplossing met 

10 bekende concentratie aan antigeen gemerkt met een radioactief isotoop, 
en een oplossing, die een bekende concentratie aan antilichaam bevat, 
worden gemengd met een monster, dat een onbekende concentratie aan anti-
geen, dat met genoemd antilichaam kan reageren, bevat. De concentratie 
aan antilichaamoplossing wordt zodanig gekozen, dat hij onvoldoende is 

15 om met al het antigeen, dat aanwezig is in de oplossing, welke het ge-' 
merkte antigeen bevat, te reageren. Men laat het mengsel gedurende 
een bepaalde, vooraf vastgestelde tijd incuberen en leidt het daarna 
in een radioactiviteitsdetector, waarin de radioactiviteit, die in een 
bepaalde hoeveelheid gemengd monster aanwezig is, kinetisch wordt bepaald. 

20 Daarna wordt het gemengde monster in een gedeelte, dat antilichaam-
antigeencomplex bevat, en een gedeelte, dat niet-omgezet antigeen bevat, 
gescheiden. Een van deze oplossingen wordt dan naar een radioactiviteit-
detector overgebracht en een tweede meting van radioactiviteit wordt 
uitgevoerd. De verhouding tussen radioactiviteit in de tweede meting en 

25 de radioactiviteit in de eerste meting kan worden vergeleken met ijk-
krommen, die op dezelfde wijze opgesteld zijn, en de hoeveelheid in het 
onbekende monster aanwezig antigeen kan worden bepaald. Een aspect van 
deze techniek is, dat het monster eerst kinetisch kan worden afgelezen, 
wanneer het door een radioactiviteitsdetector gaat, waardoor een factor 

30 wordt verkregen, die voor het beheersen van variabelen, verlies aan 
isotoop tijdens stroming door het systeem of verandering in stroomsnel-
heid over lange tijd gebruikt kan worden. De kinetische bepaling is ook 
van belang omdat hij door de inrichting wordt toegepast om te bepalen 
wanneer een monster voor onderzoek aanwezig is, d.w.z. wanneer een 

35 voorafvastgestelde drempelhoeveelheid straling wordt aangetoond, waardoor 
vervolgens een reeks van regelsignalen, die de rest van de bepaling be-
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heersen, in werking wordt gesteld. 

In deze uitvinding wordt voorzien in nieuwe 

apparatuur voor het uitvoeren van iramunobepaling van een of meer monsters, 

die elk. mogelijk een te bepalen antigeen of antilichaam bevatten, waarbij 

deze inrichting organen, waarmee elke nonsteroplossing, die een aantoon-

baar antigeen of antilichaam bevat, wordt geïncubeerd, zodat een aantal 

geïncubeerde mengsels wordt verkregen, waarbij elk mengsel als componenten 

antigeen-antilichaamcomplex, niet in complex omgezet antigeen en niet in 

complex omgezet antilichaam bevat; organen waarmee tenminste éên van de 

componenten van elk monster wordt afgescheiden; organen waarmee de hoe-

veelheid aantoonbaar antigeen of antilichaam in een van de afgescheiden 

componenten van elk monster wordt aangetoond, bevat. 

Bij de uitvoering, waarin van radioimmuno-

bepaling sprake is, omvat de uitvinding organen voor het ten aanzien van 

de tijd beheerst incuberen van een aantal monsteroplossingen, die elk 

bestaan uit een mengsel van (a) een monster, dat mogelijk een te bepalen 

antigeen of antilichaam bevat, (b) een oplossing met een bekende concen-

tratie van een antigeen of antilichaam gemerkt met een radioactieve 

isotoop en (c) een oplossing met een bekende concentratie van een anti-

lichaam of antigeen, dat met genoemd antigeen of antilichaam kan reageren; 

een radioactiviteitsdetector, waarmee de radioactiviteit kinetisch wordt 

bepaald, wanneer een oplossing continu erdoorheen wordt geleid en waarmee 

radioactiviteit statisch wordt gemeten, wanneer een oplossing statisch 

in genoemde detector wordt gehouden; organen waarmee het geïncubeerde 

nonster in genoemde radioactiviteitsdetector wordt gebracht; een tijd-

schakelaar, die door genoemde radioactiviteitsdetector geactiveerd kan 

worden, wanneer de detector een vooraf vastgestelde drempel van radio-

activiteit aantoont, waarmee tijdintervallen worden gemeten en bij vooraf 

vastgestelde tijdintervallen regelsignalen worden opgewekt; een opneem-

orgaan, dat aan de detector gekoppeld is en waarmee de hoeveelheden radio-

activiteit, die in de detector aangetoond zijn, worden genoteerd; organen, 

waarmee de kinetisch gemeten oplossing wordt gescheiden in een eerste 

gedeelte, dat antigeen bevat, dat niet met het antilichaam heeft gerea-

geerd, en een tweede gedeelte, dat antigeen bevat, dat met het anti-

lichaam gereageerd heeft; organen, waarmee een van genoemde gedeelten uit 

de scheidingsorganen in het orgaan voor het meten van radioactiviteit 
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voor het uitvoeren van een statische neting wordt overgebracht; een 

orgaan waarmee het geïncubeerde monster wordt afgescheiden van nog meer 

monsteroplossingenj die voor bepaling in de inrichting zijn gebracht, 

waarbij genoemd isoleerorgaan in werking kan worden gesteld door een 

regelsignaal, dat uit de tijdschakelaar afkomstig is, waardoor het 

isoleerorgaan op een eerste vooraf vastgesteld signaal uit de tijd-

schakelaar het systeem isoleert en waardoor het isoleerorgaan op een 

tweede vooraf vastgesteld signaal uit de tijdschakelaar het systeem weer 

met het incubeerorgaan verbindt, waarbij de tweede vooraf vastgestelde 

periode zodanig gekozen is, dat er voldoende tijd is om de statische 

meting te voltooien, voordat het volgende geïncubeerde monster voor de 

eerstvolgende kinetische bepaling in de detector aankomt; organen, 

waarmee het monster na de statische meting ervan uit het systeem wordt 

gespoeld, zodat de detector voor het eerstvolgende monster voor 

statische bepaling in gereedheid wordt gebracht. 

De uitvinding zal nader worden toegelicht aan 

de hand van bijgevoegde tekeningen, waarin 

fig. 1 een schematische voorstelling is van 

een net voorkeur gebruikt bemonsteringssysteem, zoals in deze uitvinding 

gebruikt wordt; 

fig. 2 een schematische voorstelling is van 

een andere monsternameschijf, die in het systeem van fig. 1 gebruikt kan 

worden; 

fig. 3 een schematische voorstelling van de 

inrichting van deze uitvinding is; 

fig. een schematische voorstelling van een 

geschikt incubatiesysteem is, zoals in de inrichting van fig. 3 gebruikt 

wordt; 

fig. 5 een tijdgrafiek is, waarin de volgorde 

van het openen en sluiten van kleppen is weergegeven, zoals voor de 

inrichting van fig. 3 nodig is; 

fig. 6 een ijkkromme voor cyclisch AMP; 

fig. 7 een ijkkromme voor cyclisch GMP; 

fig, 8 een ijkkromme voor digoxine; 

fig. 9 een vergelijking tussen ijkpunten voor 

digoxine uit de handel en ijkpunten, zoals deze met deze uitvinding zijn 
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"bepaald; 
fig. 10 een ijkkrome voor Angiotensine I; 
fig. 11 een ijkkromme voor insuline; 
fig. 12 een ijkkrome voor thyroxine; 
fig. 13 een bepaling van anti-cyclische AMP 

antilichamen; 
fig. 14 een ijkkromme voor digoxine, waarbij 

een anti-digoxine scheidingskolom is gebruikt; 
fig. 15 een ijkkromme voor digoxine, waarbij 

een konijnen anti-schaap IgP kolom is gebruikt. 
In de volgende beschrijving hebben de verwij-

zingsnummers betrekking op de nummers in de verschillende figuren, die 
hierboven in het kort beschreven zijn. 

radio immunobepaling continu en automatisch uitgevoerd, waarbij o.a. sprake 
is van toevoegen van reagens afscheiden van gebonden ligande uit het 
totale incubatienengsel en "on line" bepalen van radioactiviteit zonder 
tussenkomst van mensen. De eerste resultaten komen binnen 3-30 minuten 
beschikbaar en in sommige gevallen nog sneller, waarna elke 1,5-3 minuten 
een nieuw monster wordt verwerkt. Een systeem volgens deze uitvinding 
kan meer dan ̂ 00 monsters per dag verwerken, een snelheid, die moeilijk 
bereikbaar is voor verschillende deskundigen, die momenteel beschikbare, 
bekende automatische stralingstellers gebruiken. 

gemengd met een oplossing van een antigeen, dat met een radioactieve 
isotoop in reactie gebracht of "gemerkt" is, en met een oplossing van 
een antilichaam. Het antigeenmonster kan een monster zijn, dat afkomstig 
is uit biologische bronnen, zoals bloed, sera, plasma, ascites, e.d. en 
dat vermoedelijk specifieke antigenen bevat. De antilichaamoplossing is 
afkomstig uit de handel en wordt specifiek ten opzichte van het (de) aan 
te tonen specifiek(e) antigeen(enen) gekozen. Eet gehalte van het anti-
lichaan in het antiserum, is bekend en ook de concentratie van het anti-
geen, dat met de isotoop gemerkt is, is bekend. De verdunning van de 
antilichaamoplossing wordt zodanig gekozen, dat onvoldoende antilichaam 
aanwezig is om met de totale hoeveelheid antigeen, die in het systeem 
aanwezig verwacht wordt, te kunnen reageren. Het antilichaan kan in dit 

Ter toelichting van de uitvinding wordt een 

Bij dit voorbeeld wordt het antigeenmonster 
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systeem in zeer sterke verdunning, wel 1/500,000, gebruikt worden. Het 
is enigszins verrassend, dat het antilichaam voor de doeleinden van dit 
systeem voldoende stabiel blijft. 

Het isotopisch merken van het antigeen kan 
geschieden met bekende technieken, zoals doordat het antigeen in reactie 

125 131 
wordt gebracht met gedeelten die resthoeveelheden I of I achterlaten 
of elk andere geschikte radioactieve isotoop, die al bekend is, zoals 

gebruikt, nits zij geschikte detectiemiddelen zijn. Voorbeelden ervan 
zijn luminescerende, bio-luminescerende, ultraviolette, zichtbare en 
infrarode absorberende verbindingen, enz. 

antigeen kan van 1 millimol tot de grensconcentraties aan isotoop, die 
door radioactiviteitsbepaling aantoonbaar zijn, zoals als regel 1 femto-
nol, variëren. De verdunning van het antiserum in de antilichaamoplossing 
kan 1:10 tot 1:500.000 bedragen, al naar gelang van de eigenschappen 
van elk betreffend antiserum. In plaats van een enkel antilichaan of een 
enkel antigeen, kunnen in combinatie twee of meer verschillende gemerkte 
antigenen en verschillende antilichamen gebruikt worden, zodat een gelijk-
tijdige meervoudige bepaling plaats heeft. Typerende voorbeelden van 
gemerkte antigeensystemen, die gebruikt kunnen worden, zijn o.a. 
125 131 125 32 131 I-digoxine, I-thyroxine, I-secretine, p-cyclisch AMP, I-

125 75 125 125 insuline, I-glucagon, Se-cortisol, I-angiotensine I, I-
125 131 131 careinoëmbryonaai antigeen, I-somatostatine, I-insuline, I-

. . 125 125 125 trijoodthyronine, I-thyroxine, I-groeihormoon, I-cyclisch AMP, 
^I-cyclisch GMP, "^I-morfine, ^^I-vasopressine, ^^I-aldosteronderi-
vaat en hun desbetreffende antilichamen. De antigenen en antilichamen 
kunnen aanwezig zijn in sera, urine of andere buffers, zoals gewoonlijk 
in de momenteel bekende radioinmunobepaling bekend zijn, zoals natrium-
acetaat, tris-HCl, Barbital, fosfaat, MES, TES, enz. Het te onderzoeken 
monster kan in verschillende verdunningen gemeten worden, zoals 1:1, 1:2* 

De beide oplossingen en het te onderzoeken 
monster worden in afzonderlijke houders bewaard, totdat zij voor mengen 
gereed zijn. Een bijzonder goed bemonsteringssysteem is de in fig. 1 afge-

Ook kunnen niet-radioactieve "merkers" worden 

De concentratie van de oplossing met gemerkt 

1:5, 1:10, 1:100, 1:1000, enz. 



teelde monsterneemschijf. In dit systeem "bevat een ronddraaibare schijf 1 
een aantal kleine holten 3, een houder net antilichaam-oplossing 5S en 
oplossing inet antigeen, dat net een radioactieve isotoop 8 gemerkt is. 
Het nonster uit een van de holten wordt genomen net een pipet 9, die 
aan een omhoog "beweegbare en ronddraaibare steun bevestigd is, zodat na 
het nemen van een nonster de pipet omhoog en van de holte weg wordt ge-
draaid, zodat de schijf kan draaien en de volgende holte in lijn met de 
pipet 9 wordt gebracht. Tijdens het ronddraaien van de schijf 1 en 
wanneer geen monsters worden genomen, kunnen de pipetten 9 en 15 worden 
gebracht in een houder 11, die een bufferoplossing bevat. Op deze wijze 
komt uiteindelijk een hoeveelheid bufferoplossing in leiding 13, die na 
elkaar bewegende monsters scheidt. Antilichaamoplossing uit bron 5 en 
oplossing met gemerkt antigeen uit bron 8 worden door pipetten 15 opge-
nomen. Het opnemen van de gemerkte oplossing geschiedt intermitterend en 
het opnemen van het antilichaam en de monsters kan intermitterend of 
continu geschieden. Het andere woorden kan het monster continu worden 
toegevoerd en antilichaam intermitterend worden opgenomen of kan anti-
lichaam continu worden toegevoerd en het monster intermitterend worden 
opgenomen. Zo kan dezelfde monsteroplossing worden geanalyseerd met 
verschillende antilichamen of verschillende monsters kunnen met hetzelfde 
antilichaam worden geanalyseerd. Zo zou bijvoorbeeld het serum van een 
patiënt in stilstaande houders 5 of 8 gebracht en <plijktijdig met aller-
lei paren antigeen-antilichaam op de ronddraaiende schijf gezogen 
kunnen worden. 

Het zuigen om de pipetten 9 en 15 te laten 
werken geschiedt door middel van een drukverlaging, die wordt verkregen 
met een pomp van het type met laminaire stroming, zoals een peristal-
tische pomp 17 met verscheidene kanalen. Het monster en de oplossingen 
worden in leidingen 7 gezogen en gelijktijdig in leiding 13 1-30 seconden 
gemengd, voordat zij in een incubator 19 worden geleid. Het opnemen en 
mengen van een nieuwe monsteroplossing kan wel elke 1-3 minuten geschie-
den. 

In plaats van twee afzonderlijke bronnen 5 
en 8 voor oplossing zou een zeer fraai pak gevormd kunnen worden door 
kleine holten of bakjes 21 in serie op de ronddraaibare schijf 1 aan te 
brengen. Zo zou een holte het monster en de andere twee van de uit drie 
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holten bestaande serie de andere oplossingen moeten bevatten. Zo zou het 
mogelijk kunnen zijn om voor het bepalen van insuline digoxine een serie 
van holten en voor het bepalen van thyroide een andere serie van holten, 
enz., mogelijk voor een en dezelfde patiënt, te hebben, waarbij elke 
serie een holte met hetzelfde monster, dat allerlei antigenen kan bevat-
ten, bevat of het systeem kan gebruikt worden voor het continu onder-
zoeken van veel monsters, afkomstig van verschillende patiënten. Monster-
schijven zijn bekend en staan bijvoorbeeld in de Amerikaanse octrooi-
schriften 3.902.371, 3.038.3^0, 3.fc2U.557, 3.13U.263 en 3.230.776. 

monsterschijf een bekende fractiescheider te gebruiken om de monsters 
in het systeem te brengen. 

gemengd, wordt het mengsel via een leiding 13 in een incubatiekamer 
gebracht, waarin het mengsel gedurende een vooraf vastgestelde tijd bij 
standaardomstandigheden wordt gehouden. 

maar een van de meest doelmatige is een lange, spiraalvormige leiding 23, 
zoals in fig. U is afgebeeld en die op een vooraf vastgestelde incubatie-
temperatuur wordt gehouden. De stroomsnelheid van de monsteroplossing 
door de incubatiekamer kan zodanig geregeld worden, dat de reactie 
voldoende voltooid is ten tijde, dat de monsteroplossing de gehele lengte 
van de leiding heeft doorlopen. In de incubatieleiding kan gelijktijdig 
een aantal monsteroplossingen 25 aanwezig zijn, door een hoeveelheid 27 
bufferoplossing van elkaar gescheiden. De hoeveelheid buffer 27 scheidt 
niet alleen de monsteroplossingen van elkaar, maar neemt ook achterge-
bleven resten op, zodat het eerstvolgende monster niet verontreinigd 
wordt. Omdat de oplossingen in leiding 23 zich laminair stromend ver-
plaatsen, is er uiteraard een potentieel stromingsprobleem met de vloei-
stof in het hart van de buis, omdat deze sneller dan die aan de randen 
stroomt. Dit potentiële probleem kan zeer gemakkelijk opgelost worden 
door intermitterend met regelmatige tussenruimten via een borrelinrich- . 
ting 1U, die dient om de vloeistof gelijkmatiger te laten stromen, 
belletjes in de leiding 13 te brengen. Deze techniek skat in de Ameri-
kaanse octrooischriften 2.797.1̂ 9 en 2.879.1U1 beschreven. 

In een dergelijk systeem, zoals nu geconstru-

Een andere mogelijkheid is om in plaats van de 

Nadat de oplossingen door de pompwerking zijn 

De incubatiekamer kan allerlei vormen hebben, 
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eerd is, waren wel 15 monsters gelijktijdig in verschillende fasen van 

incubatie. 

De incubatietemperatuur is uiteraard afhanke-

lijk van het bepaalde onderzochte antilichaam-antigeensysteem. In het 

algemeen varieert de incubatietemperatuur echter van 0-60°C en vaak kan 

incubatie bij kamertemperatuur plaats hebben. 

De flexibiliteit van dit systeem is zeer 

groot en het systeem kan voor het continu onderzoeken van verschillende 

systemen gebruikt worden. Zo kan elke monsteroplossing, die genomen en 

in leiding 13 gebracht is, een verschillend antigeen-antilichaamsysteem 

bevatten. Het is zelfs niet absoluut noodzakelijk om in vele gevallen 

de incubatie-omstandigheden telkens opnieuw in te stellen, wanneer het 

antilichaam-antigeensysteem wordt veranderd. Het is alleen noodzakelijk 

om het ijken van de apparatuur voor gestandaardiseerde monsters bij 

dezelfde omstandigheden als die voor de onbekende monsters uit te voeren. 

Dat wil zeggen, dat het niet noodzakelijk is, dat de incubatieduur lang 

genoeg is om de reactie te doen voltooien. Het is alleen noodzakelijk, 

dat de incubatieperiode voor de monsters dezelfde als die voor het ijken 

is.,Dit is een grote tegenstelling tot bekende systemen, waarbij het als 

regel nodig was, dat de reacties voor goede resultaten geheel afliepen. 

Hoe dichter uiteraard het systeem tijdens het incuberen bij voltooiing 

en evenwicht komt, des te gevoeliger zal de bepaling zijn. De incubatie-

duur kan van 1 minuut tot 30 minuten en zelfs tot 1 dag variëren, al 

naar gelang van het bepaalde systeem. Indien de incubatieduur onaan-

vaardbaar lang is, is het in het algemeen mogelijk om het incuberen te 

versnellen door meer antilichaam toe te voegen of door de temperatuur 

te veranderen. 

Ook kan het monster worden overgebracht in een 

van een aantal houders die op vooraf vastgestelde incubatieomstandigheden 

wordt gehouden, waarna een pipet of soortgelijk apparaat het geïncubeerde 

monster uit de houder verwijdert en naar de afsluiter 31 overbrengt. 

IFadat de incubatieperiode verstreken is, wordt 

het monster door leiding 29 in een isoleerklep of kortsluitklep 31 geleid, 

zoals in fig. 3 is afgebeeld. De drijvende kracht, waarmee het monster 

tot dit punt door het systeem wordt bewogen, is als regel afkomstig van 

de druk, die door de peristaltische pomp met laminaire stroming wordt op-

77 02 5 30 



12 

gewekt. 

De isolerende kortsluitklep 31 verbindt de 

leiding 29 met leiding 33 en ook met leiding 1+1 voor het weggooien van 

materiaal. De leiding 33 loopt naar de radio-activiteitsdetector 35• 

Wanneer het stromingssysteem in werking wordt gesteld, wordt de klep 31 

naar leiding 33 geopend en wordt het geincubeerde monster in de radio-

activiteitsdetector 35 geleid. Wanneer het geincubeerde nonster door 

leiding 37 in de radioactiviteitsdetector 35 loopt wordt de hoeveelheid 

straling gemeten. De hierin gebruikte radioactiviteitsdetector is een 

bekende en elke geschikte detector, zoals een rial gamnadetector, kan 

gebruikt worden. Ook kan hier een vloeistof scintillatieteller, zoals 

algemeen verkrijgbaar is, gebruikt worden. Wanneer een drempelwaarde voor 

radioactiviteit in de detector verschijnt, wordt een vooraf opgesteld 

tijdprograrama in werking gesteld en dit begint hiermee, dat het monster, 

gedurende een vooraf vastgestelde tijd, als regel 1 minuut, wordt gemeten. 

Deze tijdschakelaar 1+8 wordt ingesteld, zodra een comparatorschakeling 

1+7 aangeeft, dat de stralingsdrempel aanwezig is. Regelsignalen uit 

de tijdschakelaar 1+8 stellen daarna verschillende kleppen in werking in 

een volgorde, die nodig is om de monsteroplossing over te brengen in een 

scheidingsorgaan 51, waarin een gedeelte met vrij antigeen en vrij, met 

isotoop gemerkt, antigeen wordt afgescheiden van een gedeelte met 

antigeen-antilichaam en gemerkte antigeen-antilichaamcomplexen. Daarna 

wordt een van de gedeelten in een kleine beker 55 in een radioactiviteits-

detector gebracht en gedurende een vooraf vastgestelde tijd, als regel 

circa 1 minuut, gemeten. 

Op deze wijze tast de radioactiviteitsdetector 

het monster af, kan vaststellen hoeveel monster in de kolom is gebracht 

en meet tenslotte nauwkeurig en met bekende statistische methoden de hoe-

veelheid gebonden radioactiviteit. Daarna is het gemakkelijk on de ver-

houding tussen gebonden radioligande en totale radioactiviteit in elk 

monster uit te rekenen en uit deze verhoudingen ijkkrorcmen te naken. 

Ook kunnen ijkkroianen worden gemaakt met de gebonden radioactiviteit 

alleen als basis, wanneer de stroningskarakteristieken constant en stabiel 

genoeg zijn. De betreffende tijden zijn voor elk monster dus precies 

dezelfde en worden niet beïnvloed door kleine variaties in de mate van 

pompen, die bij lang werken kunnen optreden. Een kleine variatie in de 

77 02 5 3 0 
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hoeveelheid monster, die in de kolon wordt gebracht, heeft dus geen 
gevolgen, omdat de verhouding gebonden/totaal, die voor elk nonster 
berekend wordt, niet van een constante radioactiviteit van het monster 
afhankelijk is. 

perioden, waarna hij via leiding 39 regelsignalen uitzendt om de isoleer-
klep 31 in werking te stellen, welke het meetgedeeltemn het systeem 
scheidt van het incubatiegedeelte van het systeem. De periode, gemeten 
voordat de klep 31 in werking wordt gesteld, is voldoende om het 
tenminste mogelijk te naken, dat het gehele monster in de detector 35 
terecht komt, voordat het meetsysteem afgesloten wordt. Met andere woorden 
sluit de klep 31 als regel op een of ander moment wanneer een hoeveelheid 
27 bufferoplossing, die opeenvolgende te onderzoeken monsteroplossingen 
25 van elkaar scheidt, door de klep 31 gaat. 

vinding is, dat de eerste stralingsmeting wordt verricht, wanneer het 
'monster kinetisch door de detectorleiding gaat. Als regel wordt een 
kinetisch verkregen meting als te onnauwkeurig voor praktische toepas-
sing beschouwd. Men heeft nu echter gevonden, dat de kinetische neting 
evenredig met de statische meting is en gebruikt kan worden om verliezen 
aan isotopen in het systeem te compenseren. De kinetische meting is ook 
nauwkeurig genoeg om te gebruiken voor het regelen van de inrichting, 
zoals in deze uitvinding het geval is. Een opneeminrichting b9 is aan-
wezig en deze is gekoppeld met de comparatorleiding hj en de tijd-
schakelaar kQ, die voor het opnemen van de hoeveelheid radioactiviteit 
in de kinetische en daaropvolgende statische netingen. Deze metingen 
worden vergeleken met ijkkrommen voor de uiteindelijke bepaling van de 
hoeveelheid specifiek antigeen in het onbekende monster, waarbij een 
computer 80 wordt gebruikt, die "interfaced" met de opneeminrichting b-9 
en de tijdschakelaar 1+8 is. 

de toevoer van leiding 29 in toevoer in afvalleiding Ui overgaat, kan er 
sprake zijn van een mogelijkheid om de snelheid van de monsteroplossing 
op te voeren. In fig. 3 bestaat deze mogelijkheid in een toevoerklep ̂ 3 
voor zeer snel stromend bufferoplossing, die op hetzelfde ogenblik, dat 
de isoleerklep 31 dichtgaat, geopend wordt door een vooraf vastgesteld 

De tijdschakelaar U8 neet vooraf vastgestelde 

Een zeer belangwekkend aspect van deze uit-

ITadat de isoleerklep 31 gesloten is, waardoor 



signaal uit tijdschakelaar U8 via leiding • Een bufferoplossing komt met 
grote snelheid via leiding ̂  in de leiding 33. De zeer snel stromende 
bufferoplossing drukt de monsteroplossing door leiding 50 en in en door 
een scheidingskolom 51» Deze hoge stroomsnelheid kan nodig zijn, omdat 

5 anders de weerstand van de scheidingskolom het vrij erdoorheen stromen 
van de oplossing zou kunnen verhinderen. Deze zeer snel stromende, turbu-
lente, bufferoplossing dient ook om eventueel uit de monsteroplossing 
overgebleven resten in een scheidingskolom te spoelen, zodat veront-
reiniging van latere monsteroplossingen wordt voorkomen en het verschijnen 

10 van de isotoop-oplossing in de stralingsdetector wordt versneld. In het 
algemeen kan de leiding voor de snel stromende buffer bufferoplossing 
met een snelheid van 0,5-50 ml/min., en met voorkeur van 3-10 ml/min., 
al naar gelang uiteraard van de afmetingen van de buizen en kleppen, 
toevoeren. 

15 De stroomsnelheid door de scheidingskolom 51 
wordt geregeld door de hydrostatische stijghoogte, gevormd door de 
afvoer van leiding 5^, wanneer de luchtvangklep 85 wordt bekrachtigd, 
zodat leiding 86 wordt verbonden met leiding 8U, die op atmosferische 
druk is. Zoals in fig. 5 is afgebeeld, wordt de luchtvangklep 85 op 

20 hetzelfde ogenblik, dat de toevoerklep ̂ 3 voor zeer snel stromende buffer 
in werking wordt gesteld en de isoleerklep 31 wordt gesloten, niet meer 
bekrachtigd. Hierdoor stijgt de hydrostatische druk in de kolom 60 en de 
stroomsnelheid door de kolom 60 wordt groter, wanneer hij via leiding 52 
naar buiten komt. De stroomsnelheid is nu nagenoeg gelijk aan de 

25 stroomsnelheid van de zeer snel stromende buffer in leiding 
De scheidingskolom 51 dient om de monster-

oplossing in twee gedeelten te scheiden; een eerste gedeelte, dat het niet 
in reactie gekomen antigeen en niet in reactie gekomen antigeen, dat met 
de isotoop gemerkt is, bevat en een tweede gedeelte, dat het antilichaam-

30 antigeencomplex en het complex van antilichaam en gemerkt antigeen bevat. 
Dit scheiden kan op allerlei manieren geschieden, waarvan er enkele wel 
en andere niet bekend zijn. Bij een manier, waaraan voor deze uitvinding 
voorkeur wordt gegeven, is de scheidingsinrichting een kolom, die gevuld 
is met een adsorbens 60, dat elk antigeen, dat niet aan een antilichaam 

35 gebonden is, adsorbeert. 
De typen adsorbentia, die voor het vullen van 
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de kolom. gebruikt worden, kunnen uit elk materiaal bestaan, dat vrij 
antigeen in oplossing selectief absorbeert en het antigeen-antilichaam-
complex niet adsorbeert. Geschikte adsorbentiaTOor de kolom zijn o.a. 
anionen- en kationenwisselingsharsen, zoals "Dowex 1","Dowex 2", 
"Dualite A-2", "DEAE-cellulose", "Amberlite CG-^00", "Permutit S-1", 
"Dowex 50", "Amberlite CG-50", "CM-cellulose", "DEAE-Sephadex", enz. 
Moleculaire zeven, zoals "Sephadex G-10", "G-25", "G-50", "G-T5" of 
"G-100", "3io-Gel P-20", "P-30", "P-60" en dergelijke kunnen ook gebruikt 
worden. Voorts zou ook een hoge concentratie aan specifiek antilichaam, 
dat aan een vaste drager gebonden is, gebruikt kunnen worden. Ook zou 
een hoge concentratie aan specifiek antilichaam, gebonden aan een vaste 
drager, gebruikt kunnen worden om niet in reactie gekomen radioactief 
antigeen te adsorberen. 

De hoogte van de kolom kan van 0,1-20 cm 
variëren en de kolom kan 0,1-100 gram adsorbens bevatten. Hij kan bij 
temperaturen van 0-90°C gebruikt worden. 

bestaan, zoals een bekleding op de binnenwanden van een stromingskoloia, 
of, het kan uit fijne deeltjes bestaan. Wanneer het uit fijne deeltjes 
bestaat, kan het een deeltjesgrootte van 10-1000 mesh, al naar gelang 
van de hydraulische omstandigheden van het systeem, hebben. Indien het 
adsorbens uit fijne deeltjes bestaat, kunnen de deeltjes onder invloed 
van de zwaartekracht met behulp van een suspensie van deeltjes adsorbens 
in de stromingskolomen gebracht worden. Voor een dichter pakken kan 
desgewenst druk worden toegepast. 

adsorbentia, die voor het vullen van de kolom gebruikt worden, bestaan uit 
elk materiaal, dat vrij antigeen in oplossing selectief adsorbeert en 
geen antigeen-antilichaamcomplex adsorbeert. Ook kan voor het adsorberen 
van niet in reactie gekomen antigeen een hoge concentratie aan immuno-
reactieve stof, zoals een specifiek antilichaam, aan een vaste drager 
gebonden worden. Voorbeelden van geschikte vaste dragermaterialen, die 
voor het verwijderen van vrije antigenen uit de oplossing gebruikt kunnen 
worden en omgekeerd, indien de scheiding tussen het antilichaan-antigeen-
complex en vrij antilichaam wordt uitgevoerd kunnen voor het verwijderen 
van de antilichamen gekoppelde antigenen gebruikt worden. Ook kunnen ge-

Eet adsorbens kan niet uit fijne deeltjes 

In dit toelichtende voorbeeld kunnen de typen 
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koppelde antilichanen voor het verwijderen van andere antilichamen en 
antigeen-antilichaamcomplexen uit oplossing gebruikt worden, waarbij vrij 
antigeen in oplossing overblijft. 

Voor elk antigeen of antilichaam zijn ver-
scheidene scheidingsmaterialen beschikbaar, zoals degene, die in tabel A 
vermeld zijn en die afzonderlijk of in combinatie gebruikt kunnen worden. 

Tabel A 
Specifieke voorbeelden van immunoreactieve materialen, 
die voor scheiding bij immunobepaling gebruikt kunnen worden 

Vast drager-
materiaal 

Agarose 

Polyac r ylami de 

Styreen/divinyl-
b enz eenpolyme er 
Polystyreen 
Glas 

ItO 
Cellulose 
Acrylpolymeer• 

Werkwijze voor het 
koppelen van anti-
lichaam of antigeen 

cyaanbromide-activering 
perj odaatactivering 
N-hydroxysuccinirii de 
derivaatvorming 
Hydrazido derivaatvorming 
koppeling aan N-hydroxy-
succinimide derivaten 
carbodiimide-koppeling 

Carbodiimidekoppeling 
glutaaraldehyde-activering 
Chloormethylering 

p-nitroaryl en p-amino-
arylder ivaatvo rmi ng 
binding aan dextran 
carbodiimide-koppeling 
N-hydroxysuccinimide-
der ivaatvormi ng 
Fenylhydrazine-IICl deri-
vaat vorming 
Thioureumkoppeling 
glutaaraldehyde-activering 
perjodaatactivering 
Carbodiimidekoppeling 
Carbodi imidekoppeli ng 

Voorbeelden van in de 
handel verkrijgbaar 
materiaal, dat ge-
bruikt kan worden 
"Sepharose" 
"Biosel A" 

"Affi-Gel" 

"Affi-Gel" 
"CU Biogel" 
"Biogel D" 
"Biogel CM-2" 
"Bio-Beads S" 

glas met beheerste 
poriën van Corning 
"Glycophase G" 

"CM-cellulose" 
"Bio-Rex" 

7 7 0 2 5 3 0 
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Tabel 3 

Te bepalen antigenen en mogelijkheden voor 
het scheiden van vrije en aan antilichaam 

gebonden vornen 

Mogelijke antigenen 

Digoxine 

Thyroide stimulerend hormoon 
(TSH) 

Angiotensine I 

Thyroxine 

Insuline 

Cortisol 

Cyclische nucleotiden 

Scheidingsmogelijkheden (voorbeelden) 

Absorptie aan houtskool 
ionenwisseling binding/absorptie aan 
"Dowex" hars 
binding aan anti-digoxine anti-
lichaam, gekoppeld aan "Agarose" 

Ionogene binding aan 'ÖJUS-Sephadex" 
ionenwi s s eling smateri aal 
binding aan anti-TSH antilichaam, 
gekoppeld aan "Agarose" 

Anionenwisseling, binding aan 
"Dowex" hars bij hoge pil 
binding aan anti-"Angiotensine I" 
antilichaam gekoppeld aan poly-
acrylamide 

Absorptie aan houtskool 
ionenwisseling binding/absorptie aan 
"Dowex" hars 
binding aan anti-thyroxine anti-
lichaam, gekoppeld aan silicaglas 

ionwisseling, binding aan "Dowex" 
hars bij hoge pH 

Absorptie aan polystyreen/divinyl-
benzeenhars of houtskool 

Glycoproteïnen (verschillende) 

Absorptie aan houtskool 
ionenwisseling binding/absorptie aan 
"Dowex" hars 
binding aan anti-cyclisch nucleotide 
antilichaam gekoppeld aan "Agarose" 

Binding aan "Conconavaline A", 
gekoppeld aan "Agarose" 

In een uitvoeringsvorm van de scheidingsinrich-

ting is de kolom gepakt riet een gebied met houtskool en een gebied met 

een anionenwisselingshars. Als regel draagt het antigeen een gedeelte-

lijke lading, waardoor het in de ionenwisselingshars geadsorbeerd kan 

worden. Wanneer in het radioactieve antigeen radioactieve verontreini-

gingen aanwezig zijn en deze ongeladen zijn, worden zij niet op de 

ionenwisselingshars geabsorbeerd, maar worden zij op het houtskool ge-

adsorbeerd. Wanneer dus beide materialen als adsorbentia worden gebruikt, 

kunnen voor deze radioimaunobepalingswijze minder zuivere reagentia worden 
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gebruikt. Omdat het(de) adsorbens(tia) in de kolom ongebonden antigeen 

uit een aantal monsters kan(kunnen) adsorberen, behoeft het adsorbens 

in de kolom niet vaak vervangen te worden. In plaats dat bovengenoemde 

adsorbentia in de kolom worden gebruikt, kan het scheiden van ongebonden 

antigeen en het gebonden complex geschieden met behulp van een semi-

permeabel membraan of een moleculaire zeef voor chromatografie, zoals 

"Sephadex". Aan het gebruik van membranen wordt echter geen voorkeur 

gegeven, omdat het scheiden met deze techniek te langzaam gaat. 

Bij een andere uitvoeringsvorm van de 

adsorptie in de kolom kan de adsorptie omgekeerd worden door het gebonden 

antigeen/antilichaamcomplex te adsorberen en het vrije antigeen ter be-

paling door de kolom te laten gaan. 

Anders dan bij elke bekende werkwijze, waarbij 

een op adsorptie gebaseerde scheidingsinrichting wordt gebruikt en het 

adsorbens opnieuw wordt gebruikt, behoeft het adsorbens in de werkwijze 

van de uitvinding niet tussen de monsters geregenereerd te worden. Het 

geadsorbeerde materiaal behoeft niet verwijderd te worden en geadsorbeerd 

materiaal, afkomstig van verscheidene monsters na elkaar, kan op de kolom 

opgehoopt worden zonder dat zijn werking merkbaar terugloopt. Eet is zeer 

bijzonder, dat het scheidingsmateriaal kan bestaan uit geïmmobiliseerd 

antilichaam of een willekeurig immuno-actief materiaal of een mengsel 

van verschillende scheidingsmaterialen in combinatie, al dan niet 

immuno-actief, kan in combinatie, zoals al vermeld is, gebruikt worden. 

Anders dan alle bekende in "vaste fase" uitge-

voerde hand- en geautomatiseerde immunobepalingsmethoden is het bindende 

vermogen van het in de werkwijze van de uitvinding gebruikte adsorbens 

materiaal meer dan groot genoeg om nagenoeg alle gewenste componenten uit 

oplossing te verwijderen. De capaciteit van het adsorberende materiaal 

is immers zodanig, dat letterlijk honderden monsters na elkaar verwerkt 

kunnen worden zonder dat de efficiëntie bij het scheiden achteruitgaat. 

Bij bekende uitvoeringen van in vaste fase uitgevoerde immunobepalings-

methoden zijn echter zo lage hoeveelheden geïmmobiliseerd antilichaam 

nodig, dat slechts een fractie van het antigeen gebonden wordt. 

Het overgebleven monster wordt door de zeer snel 

stromende buffer uit de scheidingsinrichting 51 verwijderd en loopt via 

een leiding 52 in een vulafsluiter 53, die door een vooraf vastgesteld 
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signaal uit de tijdschakelaar geopend was. Zodra het gehele geelueerde 
gedeelte door de vulafsluiter 53 is gegaan, gaat deze weer dicht, zodat 
nog neer huffer, die uit de scheidingskolon 51 kont, via de leiding 5^ 
wordt afgevoerd. In het geval waarin moleculaire zeefchronatografie 
wordt gebruikt oni aan antilichaam gebonden radioligande te scheiden 
van vrije radioligande, komt de aan antilichaam gebonden radioligande 
het eerst uit de scheidingskolom 51 en wordt uit de scheidingskolom 
en via de leiding 52, de vulafsluiter 53 in de kamer 55 voor statisch 
tellen geleid,voordat het vrije radioligande uit de kolom begint te komen. 
Zodra de aan antilichaam gebonden radioligande uit de kolom geëlueerd is, 
gaat de vulafsluiter 53 dicht en wordt de vrije radioligande via leiding 
52 in de afsluiter 53 en via een leiding 5̂  naar een verzamelplaats voor 
afval gespoeld. De kolom is nu gereed om het volgende monster te ont-
vangen. Eet gedeelte, dat gemeten wordt, wordt dan via een leiding 5̂  
naar het gedeelte 55 van de detector 35 voor het meten van radioactivi-
teit, waarin de statische netingen plaats hebben, geleid. Het gedeelte 56 
voor statische netingen is in fig. 3 afgebeeld als een bakje met een 
toevoeropening 57, die onderin is aangebracht. Het overgebleven monster 
stroomt uit afsluiter 53 door leiding 56 en via de opening 57 onderin 
het bakje 55* Kadat het overgebleven nonster het bakje heeft gevuld, 
wordt een telling van de radioactiviteit gedurende een vooraf vastge-
stelde tijd, die door de tijdschakelaar U8 beheerst wordt, uitgevoerd en 
net de opneeminrichting genoteerd. 

Op een vooraf vastgestelde tijd gedurende de 
periode, waarin de mate van straling wordt bepaald, zendt de tijdschake-
laar een regelsignaal naar de kortsluitklep 31, die leiding 29 weer 
met leiding 33 verbindt en het mogelijk maakt, dat de eerstvolgende 
nonsteroplossing naar de detector 35 begint op te stijgen. Op een vooraf 
vastgesteld monent, nadat leiding 29 weer net leiding 33 verbonden is, 
zendt de tijdschakelaar li-8 een signaal en gaat klep 59 open; deze ver-
bindt leiding 61 net leiding 63 en deae staat in verbinding met een 
vacuunbron, gevornd door de peristaltische pomp, die via leiding 63 tegen 
de klep 59 pompt. De oplossing in het bakje 55 wordt daardoor snel via 
de afvoeropening 65 afgevoerd en weggegooid. Desgewenst kan het regel-
nechanisme zodanig worden ingesteld, dat wanneer een regelreeks voltooid 
is, het indicatiepeil naar een vooraf vastgestelde laininun basislijn noet 

77 02 5 5 0 



20 

terugkeren, voordat het mechanisme weer geactiveerd kan worden om met de 
analyse van het volgende monster te beginnen. 

In de bovenbeschreven opstelling kunnen de 
binnenwanden van bakje 55 zijn gemaakt uit een niet-hechtend materiaal, 
zoals "Teflon" of polyfenyleensulfide. Bovendien dient de constructie 
van het bakje met de toevoer- en afvoeropeningen onderin het bakje aange-
bracht om morsen te voorkomen, zodat het bakje heel goed geleegd kan 
worden zonder dat zelfs maar buffer als wasoplossing wordt ingebracht. 
Tegelijk met het in werking stellen van de afsluiter 59 zendt de tijd-
schakelaar een signaal om de opneeminrichting 1+9 stil te zetten en doet 
de opneeminrichting de verzamelde tellingen naar computer 88 voor data-
processing, zoals door de "software" programma's bepaald wordt. De 
opneeminrichting 1+9 gaat dan weer in zijn beginstand en is gereed om 
gegevens over het volgende monster te noteren. 

Voordat de isoleerafsluiter 31 weer opengaat, 
wordt de toevoeropening voor zeer snel stromende buffer HU gesloten door 
een regelsignaal van de tijdschakelaar. Wanneer de isoleerafsluiter 31 
weer opengaat, waardoor leiding 29 met leiding 33 in verbinding komt, 
wordt de druk in leiding 33 ongeveer even groot als die in leiding 29, 
zodat er geen plotseling teruglopen door het incubeersysteem optreedt. 
Wanneer de kortsluitafsluiter 31 gesloten is, waardoor leiding 29 met 
leiding 1+1 in verbinding is, wordt op soortgelijke wijze de druk in lei-
ding 1+1 ongeveer even groot als in leiding 33, omdat de afvoeren-van 
leiding 1+1 en leiding 1+5 fysisch op dezelfde hydrostatische druk worden 
gehouden. De stroomsnelheid van monsters verandert dus niet, wanneer de 
klep 31 bekrachtigd of buiten werking gesteld wordt. Een typerend voor-
beeld van een programma voor het uitzenden van regelsignalen is in fig. 5 
afgebeeld. Opgemerkt moet worden, dat het verschil in tijd tussen het 
dichtzetten van de isoleerafsluiter 31 en het dichtzetten van de afsluiter 
1+3 voor zeer snel stromend materiaal en het bekrachtigen van de luchtvang-
klep 85 van de kolom het mogelijk maakt, dat de leiding 33 dezelfde 
hydrostatische druk als leiding 29 bereikt, zodat terugstromen of verande-
ring in stroomsnelheid niet plaats heeft, wanneer de leidingen 29 en 33 
weer net elkaar verbonden zijn. Voorts is nu de luchtruimte TO boven het 
kolombed 60 op atmosferische druk. 

De analysemethode volgens deze uitvinding 
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geeft de analist de gegevens voor een verhouding, die evenredig is net 
de gebonden radioactiviteit gedeeld door de totale radioactiviteit, welke 
als volgt kan worden uitgedrukt: 
statische radioactieve telling van antlgeen-antilichaancomplex 
telling van radioactiviteit met kinetische stroming in gehele monster 

Om de concentratie van het antigeen in het 
oorspronkelijke monster te krijgen wordt de waarde van de verhouding 
vergeleken met een van tevoren gemaakte kromme, die verkregen is, doordat 
een reeks gemeten verhoudingen, afkomstig van standaardoplossingen met 
bekende concentraties aan antigeen grafisch zijn uitgezet. De standaard-
oplossingen worden bij dezelfde incubatietijd en temperatuur als waaraan 
de te analyseren oplossingen worden blootgesteld, aan het onderzoek 
onderworpen en de verkregen gegevens kunnen worden verwerkt tot ver-
houdingen, die vervolgens grafisch worden uitgezet, zodat de grafiek 
van de ijkkromme wordt verkregen. Wanneer de analysemethode ten aanzien 
van alle parameters, zoals monsters, antilichaam en toevoegen van isotoop 
en andere parameters, die voor hoge reproduceerbaarheid essentieel zijn, 
dan kan de tweede statische telling van het antigeen(radioligande)-
antilichaamcomplex als de enige basis voor het berekenen van de ijkkronme 
en daarna komende proefresultaten gebruikt worden. 

dat hij voorziet in een geheel geautomatiseerde werkwijze voor het be-
palen van de antigeenconcentratie in een te onderzoeken monster, waarbij 
slechts een fractie van de tijd nodig is, zoals daarvoor bij bekende 
radioimmunobepalingstechnieken nodig ras. Het wordt net deze werkwijze 
mogelijk-oa reeks van onderzoeken van sterk variërende antigeen-anti-
lichaamfracties uit te voeren zonder dat de continue werking van het 
apparaat wordt onderbroken. Daardoor heeft het systeem niet het toezicht 
van een ervaren bedieningsman nodig en zelfs ongeschoold personeel kan 
worden gebruikt om de naar verhouding eenvoudige werkzaamheden, die voor 
het systeem van de uitvinding nodig zijn, uit te voeren. Omdat er letter-
lijk honderden geneesmiddelen, hormonen en biochemisch belangrijke ver-
bindingen zijn, die momenteel door uitvoering van radioimmunobepaling 
net de hand worden bepaald, zoals de analyse van digoxine, insuline, 
angiotensine I, thyroxine, cyclisch AMP e.d. voorziet deze uitvinding 
in een mogelijkheid om deze analysen snel en nauwkeurig uit te voeren. 

Het grote voordeel van deze werkwijze is 
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Met dit systeem is ook het gelijktijdig aan-

tonen van verscheidene antigenen in hetzelfde monster mogelijk. In dit 

geval worden met de verschillende antigenen verschillende isotopen ge-

bruikt. De detector van radioactiviteit toont dus de verschillende maten 

van radioactiviteit aan, die door elk van de isotopen wordt uitgezonden 

en door met een computer berekende selectiviteit kan de bepaling van 

twee of meer antigenen gelijktijdig worden uitgevoerd. 

Voor wat betreft het scheiden met een kolom 

adsorbens geldt, dat het adsorbens niet weggegooid of na elke scheiding 

geregenereerd behoeft te worden, maar het kan herhaaldelijk, monster na 

monster, zelfs in vele gevallen bij wel 1000 monsters hergebruikt worden. 

Het is alleen maar kritisch, dat de verblijftijd van het monster, dat 

met het adsorbens in contact is gebracht, voldoende lang is om adsorptie 

van de gewenste component mogelijk te maken, maar onvoldoende lang is 

om een in belangrijke mate losraken van de al geadsorbeerde component te 

bewerkstelligen. Voorts moet de verblijftijd onvoldoende lang zijn om 

adsorptie van nog meer componenten uit het mengsel op de extra plaatsen, 

op het adsorbens ontstaan door de vroegere adsorpties van de componenten 

uit de voorgaande mengsels, mogelijk te maken. 

Zo is gebleken, dat voor geïncubeerde meng-

sels, die op het adsorbens zijn opgebracht, met een grootte van 10 micro-

liter tot 10 ml welke in innig contact met 100 microliter tot 100 ml 

adsorberend materiaal in contact worden gebracht, de contacttijd 1-120 

seconden en met voorkeur 10-30 seconden moet zijn. 

De mogelijkheid voor het bewerkstelligen van 

het contact is met voorkeur een gepakte kolom, die deeltjes adsorbens 

bevat. De deeltjes adsorbens kunnen een grootte van 10-1000 mesh hebben. 

Het adsorbens kan ook de vorm hebben van een spons, waardoor de oplossing 

in contact komt, of het kan een adsorbens zijn, dat op inerte deeltjes 

of op de wanden van dunne buizen is opgebracht. Het adsorbens kan ook 

bestaan uit een suspensie, zoals een suspensie in water, en het te 

scheiden mengsel kan al roerende met de suspensie gemengd worden. 

De temperatuur ten tijde van het contact 

tussen het geïncubeerde mengsel en het adsorbens kan 0-90°C zijn en 

is met voorkeur ongeveer omgevingstemperatuur. Uiteraard geldt, dat hoe 

hoger de temperatuur is, des te korter moet de contacttijd zijn om de 
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antilichaan-antigeenreactie zoveel mogelijk, tegen te gaan. Ook is het 

"bovenste "bereik van temperaturen niet zo gewenst als het "bereik van 

omgevingstemperatuur, aangezien de hogere temperaturen een ongewenst 

effect op de stabiliteit van het antilichaam of antigeen in het mengsel 

kunnen hebben. 

mengsel en het adsorbens wordt het niet geadsorbeerde materiaal uit het 

contactstation verwijderd. 

is, kan de kolom met een bufferoplossing uitgespoeld worden. Dit betekent 

niet, dat het adsorberende materiaal daardoor geregenereerd wordt. Het 

doel van het uitspoelen zou alleen maar moeten zijn om restanten uit 

het daarvoor behandelde mengsel weg te_nemen en op deze wijze veront-

reiniging van het volgende monster te voorkomen. Uiteraard vergt zoals 

bekend is het regenereren van de kolom, hetgeen verwijdering van het 

geadsorbeerde materiaal inhoudt, een veel langere periode dan wanneer 

het adsorbens eenvoudig wordt uitgespoeld om losjes hechtende, niet-

geadsorbeerde , restanten van de daarvoor behandelde mengsels te ver-

wijderen. 

mengsel worden vervolgens naar een meetstation overgebracht, waarna kwan-

titatieve bepaling van het aantoonbare antigeen of antilichaam geschiedt, 

net als nu in bekende systemen. 

volgende geïncubeerde mengsel voor het adsorberen van componenten te 

ontvangen. Omdat de tijdsduur voor de adsorptie, zoals al vermeld is, 

noodzakelijk erg kort is, kan in snelle opeenvolging een zeer groot 

aantal geïncubeerde mengsels worden behandeld. Terwijl een monster, dat 

al aan adsorptie is blootgesteld, aan de laatste bepaling wordt onder-

worpen, kan het volgende monster al in verband met adsorptie in de 

scheidingsinrichting worden geleid als voorbereiding voor de laatste 

meting. Zo kan het systeem van de uitvinding op een uiterst snelle, 

efficiënte en continue wijze, die in het geheel niet gelijk is aan enig 

bestaand geautomatiseerd immunobepalingssysteem, worden gebruikt. 

Met betrekking tot voorgaande uitvoeringsvora wordt 

samenvattende voorzien in: 

Ila de contactperiode tussen het geïncubeerde 

Wanneer het contactstation een adsorptiekolom 

De niet-geadsorbeerde componenten van het 

Daarna is het adsorbens gereed om het eerst-
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een werkwijze voor het uitvoeren van een 

immunohepaling van een aantal monsters, die elk mogelijk een te "bepalen 

antigeen of een antilichaam "bevatten, waarbij elk monster wordt geïncu-

beerd met een oplossing, die een aantoonbaar antigeen of antilichaam 

bevat, zodat een aantal mengsels ontstaan, waarbij elk mengsel als com-

ponenten in complex omgezet antigeen-antilichaam, niet in complex omgezet 

antigeen en niet in complex omgezet antilichaam bevat, tenminste een van 

de componenten van genoemd mengsel door adsorptie wordt afgescheiden en 

vervolgens de hoeveelheid aantoonbaar antigeen of antilichaam in de niet 

geadsorbeerde gedeelten van het mengsel wordt aangetoond, waarbij het 

scheiden hierin bestaat, dat tenminste êén component, die uit elk van het 

aantal mengsels afgescheiden moet worden, continu en achtereenvolgens 

wordt afgescheiden, doordat een eerste mengsel uit het aantal mengsels 

over een adsorbens wordt geleid, dat de componenten, die uit het mengsel 

afgescheiden moeten worden, adsorbeert, uit genoemd adsorbens het niet-

geadsorbeerde gedeelte van het mengsel wordt verwijderd en elk eerstvol-

gend mengsel uit het aantal mengsels herhaaldelijk over hetzelfde adsor-

bens wordt geleid zonder dat de componenten van het mengsel, dat aan 

genoemd adsorbens geadsorbeerd was, intermitterend uit voorgaande meng-

sels worden verwijderd en uit genoemd adsorbens het niet-geadsorbeerde 

gedeelte na elke doorgang wordt verwijderd en waarbij elk later mengsel 

met genoemd adsorbens in contact is gedurende een verblijftijd, die vol-

doende is om adsorptie van genoemde component mogelijk te maken, maar 

onvoldoende is om losraken van de eerder geadsorbeerde component in be-

langrijke mate te bewerkstelligen en die onvoldoende is om adsorptie van 

nog meer componenten van genoemd mengsel op de extra adsorptieplaatsen, 

op het adsorbens ontstaan door de vroegere adsorptie van de componenten 

uit het voorgaande mengsel te bewerkstelligen. 

Ook wordt voorzien in een inrichting voor het 

uitvoeren van voorgaande werkwijze, dat wil zeggen 

een inrichting voor het uitvoeren van immuno-

bepaling van een aantal monsters, die elk mogelijk een te bepalen antigeen 

of antilichaam bevatten, welke inrichting organen voor het incuberen 

van elke mönsteroplossing die een aantoonbaar antigeen of antilichaam 

bevat, zodat een aantal geïncubeerde mengsels wordt verkregen, waarvan elk 

mengsel als componenten in complex omgezet antigeen-antilichaam, niet in 
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complex omgezet antigeen en niet in complex omgezet antilichaam bevat; 

een orgaan voor het door middel van adsorptie afscheiden van tenminste 

een van de componenten uit elk monster; organen voor het in een van de 

niet geadsorbeerde gedeelten van elk mengsel bepalen van de hoeveelheid 

aantoonbaar antigeen of antilichaam bevat, waarbij dit scheidingsorgaan 

bestaat uit organen voor het continu en achtereenvolgens uit elk van het 

aantal mengsels afscheiden van tenminste een component, die moet worden 

afgescheiden; organen voor het leiden van een eerste component uit het 

aantal mengsels over een adsorbens, dat de componenten, die uit het 

mengsel moeten worden afgescheiden, adsorbeert; adsorbens dat bepaalde 

componenten in het mengsel, dat ermee in contact is gebracht, kan adsor-

beren; organen voor het uit het adsorbens verwijderen van het niet 

geadsorbeerde gedeelte van het mengsel en organen voor het over hetzelfde 

adsorbens leiden van elk eerstvolgend mengsel uit het aantal mengsels 

zonder dat de componenten van het mengsel, dat op het adsorbens van 

voorgaande mengsels geadsorbeerd was, intermitterend worden verwijderd 

en organen voor het na elke doorgang uit het adsorbens verwijderen van 

het niet geadsorbeerde gedeelte. 

ervan kunnen met de werkwijzen volgens deze uitvinding behandeld worden. 

Zo zijn bijvoorbeeld o.a. geschikte antigenen en hun overeenkomstige 

antilichamen en complexen, die gescheiden kunnen worden, de volgende: 

Allerlei antigenen en antilichamen en complexen 

Hypophyse hormonen 
Groeihormoon 
Adrenocorticotroop hormoon (ACTH) 
Melanocyten stimulerend hormoon 
(MSH) 
-MSH 
-MSH 

Calcitrope hormonen 
Parathyrsoide hormoon (PTH) 
Calcitrinine (CT) 

Maag-darm hormonen 
Gastrine 
Secretine 

Glycoproteinen 
Thyroide stimulerend hormoon (TSH) 
Follikel stimulerend hormoon (FSH) 
Luteinisatie hormoon (LH) 

Cholecystokiine-pancreozymine 
(CCK-PZ) 
Enteroglucagon 

Prolactine 

Lipitropine (LPiï) 

Vasopressine 

Vaso-actieve weefselhormonen 
Angiotensinen 
Bradykininen 

Hypothalamus vrijmakende factoren 

Thyreotropine vrijmakende fac-
toren (TRF) 

Gxytocine 
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Chorion hormonen 
Menselijk chorion gonadotropine (HCG) 
Menselijk chorion somatomammottropine (HCS) 

Pancreas hormonen 
Insuline 
Proinsuline 
C-peptide 
Glucagon 

Steroiden 
Aldosteron 
Testosteron 
Dihydrotestosteron 
Estradiol 
Estron 
Estriol 
2-hydroxyesteron 

Prostaglandinen 
Thyrso-hormonen 

Trijoodthyronine 
Thyroxine 

Geneesmiddelen 
Digoxine 
Digitoxine 
Morfine 
LSD 

Cyclische nucleotiden 
cAMP 
cGMP 
cIMP 
cUMP 

Geschikte adsorbentia, die volgens deze uit-
vinding gebruikt kunnen worden, zijn o.a.: 

Enzymen 
C.j -esterase 
Fructose 1,6-difosfatase 

Virus Australisch antigeen (HAA) 
Tumorantigenen 
Carcinoembryonaal antigeen 
-Fetoproteine 

Serumproteinen 
Thyroxine bindend globuline 
Immunoglobuline G (igG) 
Albumine 

Overigen 
Intrinsieke factor 
Rheumatoide factor 
Foliumzuur 
Neurophysine 

7 70 1 6 7 7 
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Materiaal Wijze van 

binden 

Styreen-divinylbenzeen ionenwi s s eling 
Polystyreen 
Epoxyajaine 
Polyalkyleenamine 
Acrylpolymeer 
Cellulose 
Dextranpolymeer 
Agarose 
Glas en silica 

Hydroxyapatiet Absorptie 
Celltilose 
Silicagel 
Aluminiumoxyde 
Polystyreen 
houtskool 

De vaak gebruikte term "adsorbens" wordt in 
deze beschrijving in de ruimste betekenis ervan gebruikt, zodat sprake is 
van een materiaal, dat met de antigenen of antilichamen door absorptie, 
adsorptie bindt of door binden door middel van betrekkelijk stabiele 
associatie van twee stoffen, ongeacht de ware chemische aard van de 
associatie. 

Met de werkwijze van de uitvinding worden 
bepalingen van digoxine, cyclisch AMP, cyclisch GMP, insuline, angio-
tensin I en thyroxine gemakkelijk uitgevoerd. In deze gevallen werden 
het monster, de isotoop-oplossing en antisera 30 seconden getrokken, 
waarbij tussen monsters 2g minuut werd gespoeld. De tijdschakelaar was 
ingesteld, zoals in fig. 5 is afgebeeld. Luchtbelletjes werden met een 
snelheid van 0,32 ml/min. in leiding ih ingeleid. De leiding 63 werd met 
3»9 ml/min. leeggepompt, zodat zuiging ontstond, waardoor de cel voor 
statisch tellen 55 snel geleegd werd, toen klep 59 open ging. In tabel C 
staan essentiële bijzonderheden van deze bepalingen ten aanzien van rea-
gentia en stroomsnelheden. De variatiecoëfficiënt voor deze bepalingen 
was circa 2%. 

Nu de uitvinding als geheel is beschreven, 
zal hij beter begrepen kunnen worden door te verwijzen naar bepaalde 
specifieke voorbeelden, die alleen ter toelichting en niet als beperking 
gegeven worden, tenzij iets anders wordt vermeld. 

Voorbeelden van handels-
materialen, die gebruikt 
kunnen worden 
"Aminex" "Amerlite" 
"Dowex" 
"Bio-Rad AG" "Dualite" 
"B o-Rex" 
"Chelex" "Permitite" 
"CM-Cellulose" 
"DEAE-Cellulose" 
"DEAE-Sephadex" 
"QAE-Sephadex" 
"DEAE-Biogel" 
"CM-Biogel" 
"Biogel HT" 
"Dowex" 
"Cellex N" 
"Bio-Sil A" 

77 02 5 3 0 
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Tabel C (links) 
Reagentia voor geautomatiseerde radioimmunobepaling 

Snelheid 0,1 ml/min 0,1 ml/min 0,1 ml/min 

Verbinding 125 I-Radioligand Antisera 5 Scheidingskolom 
(monster) (0,2 fiCi/ml) 8 60 

Digoxine Digoxigenine 1:30000 AG 1-x8 
3-0-Tyrosine 0,075-0,15 mm 

plus 
Cyclisch AMP ScAMP-TME 1:2000 aktieve kool 
Cyclisch GMP ScGMP-TME 1:1000 0,075-0,25 mm 

Insuline Monogejodeerd 2000 buisjes handels of 
Insuline antiserum in 100ml AG 1-x8 

0,075-0,15 mm 
Angiotensine I Monogejodeerd 1:2500 

Angiotensine I 9x^5 mm 

Thyroxine (I-U) Thyroxine 500 buisjes handels 
antiserum in 50 ml 

77 02 5 30 
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Tabel C (rechts) 
Reagentia voor geautomatiseerde radioimmunobepaling 

Snelheid 
0,23 ml/min 7,8 ml/min 

Buffer oplossingen Temp. 
Buffer leiding snel stromend aantal geteld tijdsvertraging 

30 voor B o spiraal (min) 

oplossing 1 oplossing 1 3390 3 kamertemp. 
plus 5 mg/ml zonder 
zonder Br ij-3 5 
serum 3325 21 1! 
albumine 2153 21 tl 

oplossing 2 oplossing 2 1990 21 39°C 
zonder 
Brij-35 

2290 21 kamertemp. 

15^0 9 ii 
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Oplossing 1 is 50 mmolair natriumacetaat, pH i+,7, met 0,015/5 Brij-35; 
oplossing 2 is 50 mmolair Tris-HCl, pH 9,2 met 0,015$ Brij-35. De 
thyroxine isotoop-oplossing "bevatte ook 1:5000 natriummerthiolaat. 
Kadioligande werd in de wasbufferoplossing van het bemonsteringssysteem 
opgelost. Antisera werden in de bufferleiding buffer verdund. ScAMP-TME 
(2*-O-succinyl-cyclisch AMP thyrosine, methylester) en ScGMP-TME 

125 (2'-0-succinyl-cyclisch GMP thyrosine, methylester) werden met 
125 

gemerkt. De specifieke activiteit lag tussen 100 en 200 Ci/mmol. / I/-
digoxigenine-3-Ö-thyrosine (sp.act. 1500 Ci/mmol). Mono-gejodeerd insuline 
(100. ,uCi/.ug), mono-gejodeerd angiotensine I (687 /uci/.ug). Thyroxine 125 ' / 1/ (118 yuci/^ug) verdund in oplossing 1 of 2. 
Voorbeeld I 

nadat de ijkmaterialen waren geacetyleerd (500 ̂ ul ijkoplossing + 10 ̂ ul 
triethylamine + 5 yUl azijnzuuranhydride), afgebeeld. Deze gegevens en 
alle volgende gegevens over ijkkrommen werden grafisch uitgezet met de 
concentratie aan ligande als abscis (log) tegen de verhouding in radio-
activiteit voor ijkmaterialen ten opzichte van toen alleen de radioligande 
aanwezig was; deze is als de verhouding B/Bq afgebeeld. Of de resultaten 
al dan niet door correctie met de eerste telling (telling 1) worden 
genormaliseerd, het eindresultaat is hetzelfde omdat de eerste tellingen 
dezelfde zouden zijn wanneer het pompen volmaakt reproduceerbaar was. 
Men is van mening, dat deze verbinding een belangrijke stof voor hormoon-
werking is. 
Voorbeeld II 

cyclisch GMP, nadat de ijkmaterialen geacetyleerd waren. Vermoedelijk 
zou cyclisch GMP een belangrijke regulator voor processen zijn, die door 
het parasympatische zenuwstelsel beheerst worden. Voorts zijn sommige 
onderzoekers van mening, dat cyclisch GMP een belangrijke indicator 
voor celgroei zou kunnen zijn en dat de aanwezigheid ervan in urine 
gebruikt zou kunnen worden voor het aantonen van kwaadaardige afwijkingen 
in organen. De afgebeelde gevoeligheid is voldoende om cyclisch GMP in 
minder dan 1 microliter menselijke urine aan te tonen. 
Voorbeeld III 

In fig. 6 is een ijkkromme voor cyclisch AMP 

In fig. 7 is een ijkkromme afgebeeld voor 

In fig. 8 is een ijkkromme voor digoxine afge-
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beeld. Het vergt minder dan U minuten om een enkele bepaling te doen. 
Digoxine is een belangrijk hartglycoside, dat alleen al in Amerika door 
3-5 miljoen mensen wordt ingenomen. Het geneesmiddel stimuleert het 
hart duidelijk bij mensen met congestieve hartafwijkingen. Het genees-
middel is echter ook zeer toxisch voor het hart en veroorzaakt stoor-
nissen in de hartslag. Serum digoxinegehalten van 1 N g / m l worden als 
therapeutisch beschouwd, terwijl toxische gehalten aanwezig geacht worden, 
wanneer het serumgehalte tot circa 2,3-3 Ng/ml stijgt. Zoals blijkt, is 
de bepalingsmethode gevoelig genoeg om dit onderscheid te kunnen maken. 
Toen serum digoxine standaards uit de handel herhaalde malen onderzocht 
werden, werd een uitstekende correlatie gevonden, zoals uit fig. 9 blijkt. 
Voorts blijkt uit deze figuur, dat de stabiliteit van het instrument 
lange tijd uitstekend was. 
Voorbeeld IV 

afgebeeld. Hoewel plasmagehalten zeer laag zijn, is de radioimmunobepaling 
van angiotensine I zeer geschikt voor het meten van de plasma renine 
activiteit (ERA). Normaal FRA is circa 1-6 Ng/ml angiotensine I/uur 
en abnormaal ligt tussen 10 en 100 Ng/ml angiotensine I/uur. Het blijkt, 
dat dit onderscheid met deze methode gemakkelijk gemaakt kan worden. 
Voorbeeld V 

homeostase. Met bepalen van serum of plasma insuline kan nuttig zijn bij 
de diagnose en behandeling van patiënten met diabetes. De bepaling van 
insuline vergt normaal verscheidene dagen, wanneer bekende technieken 
worden gebruikt. In fig. 11 is een ijkkromme voor insuline afgebeeld. 
De totale bepalingstijd voor een afzonderlijk insulinemonster vergt in 
het systeem van de uitvinding niet meer dan 21 minuten. Dit zou van 
belang kunnen zijn in gevallen, waarin het kritisch is om de serum 
insulineconcentratie te kernen, zodat een therapeutisch plan voor een 
diabetespatiënt met insuline onevenwichtigheid kan worden opgesteld. 
De gevoeligheid van deze bepaling is voldoende om insuline te kunnen 
bepalen in de concentraties, die normaal in klinische geneeskunde worden 
aangetroffen. 
Voorbeeld VI 

In fig. 10 is een ijkkromme voor angiotensine I 

Insuline is een belangrijk hormoon bij glucose 

In fig. 12 is een ijkkromme voor thyroxine 
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afgebeeld. De gevoeligheid van de geautomatiseerde bepaling is vergelijk-

baar met die van andere radioiramunobepalingen van thyroxine. 

Voorbeeld VII 

Het geautomatiseerde systeem van deze uitvin-

ding voor radioimmunobepaling is bijzonder flexibel, omdat ook verschil-

lende monsters na elkaar bepaald kunnen worden. De volgende negen stoffen 

in de aangegeven concentraties werden in de monsterschaal gebracht en 

him betreffende isotoop-oplossingen werden opgezogen, toen elk monster 

werd onderzocht. Het incuberen geschiedde 21 minuten bij 39°C. Tussen de 

monsters kwam geen vertraging voor en het vergde 27 minuten, voordat alle 

negen monsters in het instrument waren gezogen. De uitstekende reprodu-

ceerbaarheid en het vermogen om van het ene antigeen op het andere over 

te kunnen gaan zonder dat enige tijd voor het bereiken van evenwicht 

nodig is blijken uit tabel D: 

Tabel D 

Monster, nummer Verbinding Kg/ml B/B 
0 

1 Angiotensine I 0 1,00 

2 Angiotensine I 25 0,23 

3 Insuline 0 1,00 

1+ Thyroxine 0 1,00 

5 Insuline 25 0,1+5 

6 Thyroxine 0 1,05 

7 Insuline 25 0,1+2 

8 Angiotensine I 25 0,20 

9 Insuline 0 0,95 

Voorbeeld VIII 

In fig. 13 is de bepaling van anti-cyclische 

AMP antilichamen in geitenserum afgebeeld; dit was verkregen bij geiten, 

die geïmmuniseerd waren met cyclisch AMP, dat chemisch aan menselijk 

serum albumine gekoppeld was. Het geautomatiseerde immunobepalingssysteem 

van deze uitvinding werd gebruikt voor de bepaling van anti-cyclische 
125 

AMP antilichamen, waarbij met I gemerkte succinyl-cyclisch AMP thyrosine 

methylester werd gebruikt. Kromme A is de verdunningskromme van anti-

serum, afgenomen van een geit 17 dagen na een "booster" immunisatie. 

Kromme B is de kromme van antiserum, dat 37 dagen na dezelfde "booster" 

immunisatie was afgenomen. Op soortgelijke wijze stellen de krommen C en 
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D anti-cyclisch AMP en antilichaam binding in antisera voor, zoals 

verkregen, toen het bij een tweede geit na 17 (C) en 37 (D) dagen na de 

"booster" immunisatie was afgenomen. E stelt een controle serum voor, 

dat van een niet-ge"muniseerde geit werd verkregen. 

Voorbeeld IX 

Fig. is een afbeelding van een immuno-

bepalingstechniek voor digoxine, waarbij de ijkkromme wordt verkregen 

met een scheidingsinrichting, waarin antiserum voor digoxine (in schapen 

ontwikkeld) covalent aan 50-100 mesh "Agarose" korrels is gebonden. 

Voorbeeld X 

In fig. 15 is een immunobepalingstechniek 

voor digoxine afgebeeld. Bij de aanvankelijke incubatie werd schapen 

anti-digoxine serum gebruikt. Het scheiden geschiedde net een kolom, 

die geïmmobiliseerd snel anti-schapen IgG bevatte. 

CONCLUSIES 

1. Geautomatiseerde inrichting voor radio-

immunobepaling, gekenmerkt door organen voor het ten aanzien van de tijd 

beheerst incuberen van een aantal monsteroplossingen, die elk bestaan uit 

een mengsel van (a) een monster, dat mogelijk een te bepalen antigeen of 

antilichaam, bevat, (b)*een oplossing met een bekende concentratie van 

een antigeen of antilichaam gemerkt met een radioactieve isotoop en (c) 

een oplossing met een bekende concentratie van een antilichaam of anti-

geen, dat met genoemd antigeen of antilichaam kan reageren; een radio-

activiteitsdetector, waarmee de radioactiviteit kinetisch wordt bepaald, 

wanneer een oplossing continu erdoorheen wordt geleid en waarmee radio-

activiteit statisch wordt gemeten, wanneer een oplossing statisch in 

genoemde detector wordt gehouden; organen waarmee het geïncubeerde 

monster in genoemde radioactiviteitsdetector wordt gebracht; een tijd-

schakelaar, die door genoemde radioactiviteitsdetector geactiveerd kan 

worden, wanneer de detector een vooraf vastgestelde drempel van radio-

activiteit aantoont, waarmee tijdintervallen worden gemeten en bij vooraf 

vastgestelde tijdintervallen regelsignalen worden opgewekt; een opneem-

orgaan, dat aan de detector gekoppeld is en waarmee de hoeveelheden 

radioactiviteit, die in de detector aangetoond zijn, worden genoteerd; 

organen, waarmee de kinetisch gemeten oplossing wordt gescheiden in een 

eerste gedeelte, dat antigeen bevat, dat niet met het antilichaam heeft 
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gereageerd, en een tweede gedeelte, dat antigeen bevat, dat met het anti-

lichaam gereageerd heeft; organen, waarmee een van genoemde gedeelten uit 

de scheidingsorganen in het orgaan voor het meten van radioactiviteit 

voor het uitvoeren van een statische meting wordt overgebracht; een 

orgaan, waarmee het geïncubeerde monster wordt afgescheiden van nog meer 

monsteroplossingen, die voor bepaling inde inrichting zijn gebracht, 

waarbij genoemd isoleerorgaan in werking kan worden gesteld door een 

regelsignaal, dat uit de tijdschakelaar afkomstig is, waardoor het isoleer-

orgaan op een eerste vooraf vastgesteld signaal uit de tijdschakelaar 

het systeem isoleert en waardoor het isoleerorgaan op een tweede vooraf 

vastgesteld signaal uit de tijdschakelaar het systeem weer met het incu-

beerorgaan verbindt, waarbij de tweede vooraf vastgestelde periode zodanig 

gekozen is, dat er voldoende tijd is om de statische meting te voltooien, 

voordat het volgende geïncubeerde monster voor de eerstvolgende kine-

tische bepaling in de detector aankomt. 

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het ken-

merk, dat elke monsteroplossing bestaat uit een mengsel van (a) een 

monster, dat mogelijk een antigeen bevat en onderzocht moet worden, (b) 

een oplossing met een bekende concentratie van een antigeen, dat met een 

radioactieve isotoop gemerkt is en (c) een oplossing met bekende sterkte 

van een antiserum, dat antilichamen bevat, welke met het antigeen kunnen 

reageren. 

3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het 

kenmerk, dat het opneemorgaan de hoeveelheid radioactiviteit in het 

monster, wanneer het kinetisch door de detector gaat, noteert en dat de 

onderzoekresultaten uit het opneemorgaan kunnen worden verkregen als een 

verhouding tussen de statische bepaling en de kinetische bepaling. 

Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het 

kenmerk, dat de detector bestaat uit een eerste gedeelte, dat hoeveelheden 

radioactiviteit kan bepalen, wanneer een monster kinetisch erdoorheen 

gaat, en een tweede gedeelte, dat hoeveelheden radioactiviteit kan aan-

tonen, wanneer een monsteroplossing in een nagenoeg statische toestand 

wordt gehouden. 

5. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het 

kenmerk, dat organen aanwezig zijn, waarmee de stroomsnelheid van het 

geïncubeerde monster door de scheidingsinrichting kan worden verhoogd, 
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waarbij deze organen in werking worden gesteld door een signaal, afkom-
stig van de tijdschakelaar na de kinetische bepaling. 

6. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het 
kenmerk, dat deze verder organen voor het bewaren van monster (a); 
organen voor het bewaren van oplossing (b), die een bekende concentratie 
aan het gemerkte antigeen bevat en organen voor het bewaren van oplossing 
(c) met een bekende concentratie van het antilichaam, en pomporganen 
waarmee hoeveelheden vloeistof uit elk van de bewaarorganen onttrokken en 
gemengd worden en waarmee de monsteroplossing in de ten opzichte van de 
tijd beheerste incubator gestuwd wordt. 

7. Inrichting volgens conclusie 6, met het ken-
merk, dat het orgaan voor het bewaren van monster (a) bestaat uit een 
schijf, waarin een aantal holten op elkaar volgend zijn aangebracht en 
die zodanig kan worden rondgedraaid, dat elk van de holten achtereenvolgens 
in een toevoerstand kan worden gebracht en dat een pipet, die aan de 
pomporganen gekoppeld is, zich bij deze toevoerplaats bevindt en tussen 
een eerste stand, waarin de pipet wordt gedompeld in de holte, die in de 
toevoerstand is gebracht, en een tweede stand, waarin de pipet geen 
monster kan ontvangen, maar die het ronddraaien van de schijf niet 
belemmert; heen en weer bewogen kan worden, waarbij de schijf, omdat het 
gewenst is, dat elk monster achtereenvolgens in het systeem wordt gebracht, 
in de toevoerstand voor de eerstvolgende aangebrachte holte wordt ge-
draaid en de pipet in zijn toevoerstand wordt gebracht, waarin een monster 
uit de holte in de pipet wordt gezogen als gevolg van een drukverlaging, 
die door de pomporganen in de pipet teweeg is gebracht. 

8. Inrichting volgens conclusie 7, met het ken-
merk, dat de schijf een aantal opeenvolgend aangebrachte reeksen van 
holten bevat, waarbij elke reeks een holte, waarin het te onderzoeken 
monster aanwezig is, een holte, die de oplossing van gemerkt antigeen 
bevat, en een holte, die de oplossing van antilichaam bevat, omvat en 
waarin de schijf zodanig kan worden rondgedraaid, dat elke reeks ervan 
in de toevoerstand wordt gebracht en waarin een gelijk aantal pipetten 
als het aantal holten in de reeksen aanwezig is en elk ervan aan de pomp-
organen gekoppeld is, zodat elke pipet, nadat de schijf in de toevoer-
stand is gedraaid, in een van de holten van de reeksen wordt gebracht en 
het toevoeren uit de reeksen gelijktijdig plaats heeft, en waarin de afge-
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pipetteerde oplossingen en monsters gemengd en door de pomporganen naar de 
ten aanzien van de tijd beheerste incubator geleid worden. 

9. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, 
met het kenmerk, dat de ten aanzien van de tijd beheerste incubator 
bestaat uit een houder, waarin de monsteroplossing gedurende een vooraf 
vastgestelde tijd wordt overgebracht, voordat hij door het toevoerorgaan 
in de detector voor radioactiviteit wordt overgebracht. 

10. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het 
kenmerk, dat het toevoerorgaan een ten aanzien van de temperatuur beheerste 
leiding is, waardoorheen de monsteroplossing wordt geleid en die een 
zodanige lengte heeft, dat wanneer de oplossing erdoorheen gaat met een 
vooraf vastgestelde snelheid, die door de pomporganen wordt beheerst, 
het incuberen voldoende voltooid is. 

11. Inrichting volgens conclusie 10, met het ken-
merk, dat een aantal te onderzoeken monsteroplossingen achtereenvolgens 
in de leiding wordt gebracht, zodat het incuberen van het aantal monsters 
gelijktijdig en achtereenvolgens plaats heeft. 

12. Inrichting volgens conclusie 11, met het 
kenmerk, dat de monsters van elkaar worden gescheiden, doordat tussen 
alle opeenvolgende monsters een bufferoplossing wordt ingebracht, die 
door een toevoerorgaan voor buffer in de leiding wordt gebracht. 

13. Inrichting volgens conclusie 6, met het 
kenmerk, dat de pomporganen uit een peristaltische pomp bestaan. 

Inrichting volgens conclusie 13, met het 
kenmerk, dat deze voorts een borrelorgaan bevat, dat tussen de pomp-
organen en de incubator is aangebracht en waarmee intermitterend lucht-
belletjes in de vloeistofstroom, die uit de pomporganen komt, wordt 
geleid, zodat een gelijkmatiger stroming van vloeistof door de incubator 
wordt bereikt. 

15. Inrichting volgens conclusie 1'U, met het 
kenmerk, dat deze organen voor het uit het monster verwijderen van 
belletjes bevat, nadat het monster de incubator heeft verlaten. 

16. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het 
kenmerk, dat het isoleerorgaan bestaat uit een afsluiter, die tussen een 
eerste en tweede stand kan draaien en die een leiding, afkomstig van de 
incubator, verbindt met een leiding naar de detector voor radioactiviteit 
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en met een leiding voor afval, waarbij in de eerste stand de leiding in 

verbinding staat met de leiding voor afval, en dat een drukregelaar 

aanwezig is, zodat de druk in de leiding naar de incubator betrekkelijk 

constant wordt gehouden, ongeacht of de afsluiter zich in de eerste of 

tweede stand bevindt. 

17. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, 

met het kenmerk, dat de detector voor radioactiviteit een garnmadetector 

is. 

18. Inrichting volgens conclusie h, met het 

kenmerk, dat het tweede gedeelte een houder voor het bewaren van een 

oplossing bevat, waarbij de houder onderin toevoer- en afvoeropeningen 

heeft, zodat de houder met een minimaal spatten van oplossing tegen de 

wanden ervan gevuld en geleegd kan worden. 

19. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, 

met het kenmerk, dat de scheidingsinrichting bestaat uit een gepakte 

kolom voor continue doorstroming, die een adsorbens bevat, dat antigeen, 

dat tijdens het incuberen niet met antilichaam gereageerd heeft, selec-

tief adsorbeert. 

20. Inrichting volgens conclusie 19, met het 

kenmerk, dat het adsorbens is gescheiden in een eerste zone, die met 

houtskool is gevuld en een tweede zone, die met een ionenwisselingshars 

is gevuld. 

21. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, 

met het kenmerk, dat de scheidingsinrichting bestaat uit een kolom voor 

continue doorstroming, die een adsorbens bevat, dat het antigeen—anti-

lichaam reactiecomplex, dat tijdens het incuberen is ontstaan, selectief 

adsorbeert. 

22. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, 

met het kenmerk, dat het orgaan voor het verhogen van de stroomsnelheid 

van het geïncubeerde monster bestaat uit een orgaan, waarmee een betrekke-

lijk snel stromende bufferoplossing in de leiding met het geïncubeerde 

monster erin wordt gebracht, waardoor het monster in en door de schei-

dingsinrichting wordt geleid en waardoor gelijktijdig achtergebleven 

restanten in de scheidingsinrichting worden geleid. 

23. Werkwijze voor continue radioimmunobepaling 

met het kenmerk, dat gedurende een vooraf vastgestelde tijd een aantal 
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monsteroplossingen, die elk bestaan uit een mengsel van (a) een monster, 

dat mogelijk een te bepalen antigeen of antilichaam bevat, (b) een 

oplossing met een bekende concentratie van een antigeen of antilichaam 

gemerkt met een radioactieve isotoop en (c) een oplossing met bekende 

sterkte van een antiserum, dat antilichamen of antigenen, die met het 

antigeen of antilichaam kunnen reageren, bevat, worden geïncubeerd, 

waarbij de concentratie van het antilichaam of antigeen zodanig gekozen 

wordt, dat een geïncubeerd monster, dat een antilichaam-antigeencomplex 

bevat en dat niet in reactie gekomen antigeen of antilichaam en gemerkt 

antigeen of antilichaam bevat, wanneer het monster een antigeen of anti-

lichaam bevat; het geïncubeerde monster wordt geleid in een detector 

voor radioactiviteit, die een kinetische meting van radioactiviteit 

kan uitvoeren, wanneer de oplossing continu erdoorheen wordt geleid; 

de hoeveelheid radioactiviteit in het geïncubeerde monster wordt verge-

leken met een vooraf vastgestelde drempel en een tijdschakelaar in werking 

wordt gesteld, wanneer deze drempel wordt overschreden; het geïncubeerde 

monster bij een vooraf vastgesteld signaal van de tijdschakelaar wordt 

geïsoleerd uit nog meer, eventueel aanwezige, monsters, die geïncubeerd 

worden; de geïncubeerde oplossing wordt gescheiden in een eerste gedeelte, 

dat niet in reactie gekomen antigeen of antilichaam en gemerkt antigeen 

of antilichaam bevat, en een tweede gedeelte, dat antilichaam-antigeen 

en gemerkt antilichaam-antigeencomplexen bevat; een van deze gedeelten 

in een detector voor radioactiviteit wordt geleid, de hoeveelheid radio-

activiteit in dit gedeelte wordt gemeten, terwijl dit gedeelte in een 

werkelijk statische toestand wordt gehouden en deze meting wordt geno-

teerd; dit gedeelte wordt weggegooid; een volgend geïncubeerd monster 

bij een tweede vooraf vastgesteld signaal van de tijdschakelaar in de 

detector voor radioactiviteit wordt geleid, zodat het eerstvolgende 

geïncubeerde te onderzoeken monster voor de kinetische bepaling in de 

detector voor radioactiviteit komt, nadat de voorgaande statische meting 

van radioactiviteit voltooid is, en de verhouding tussen de statische 

meting van radioactiviteit en de kinetische meting wordt vergeleken met , 

een vooraf geijkte verhouding, zodat de hoeveelheid te bepalen antigeen 

wordt bepaald. 

2^. Werkwijze volgens conclusie 23, met het 

kenmerk, dat elke monsteroplossing bestaat uit een mengsel van (a) een 
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monster, dat mogelijk een te "bepalen antigeen bevat, (b) een oplossing 

met bekende concentratie van een antigeen, dat met een radio-actieve 

isotoop gemerkt is en (c) een oplossing met bekende sterkte van een 

antiserum, dat antilichamen bevat, welke met het antigeen kunnen reageren. 

25. Werkwijze volgens conclusie 23 of 2b, 

met het kenmerk, dat het geïncubeerde monster wordt geïsoleerd en de 

stroomsnelheid van het geïncubeerde monster door een scheidingsinrichting 

wordt verhoogd door middel van een orgaan, dat in werking kan worden 

gesteld door een vooraf vastgesteld signaal uit de tijdschakelaar. 

26. Werkwijze volgens conclusie 23 of 2b, 

met het kenmerk, dat de monsteroplossing in laminaire stroming wordt 

geleid door een leiding, die op een beheerste incubatietemperatuur wordt 

gehouden en dat intermitterend belletjes in de leiding worden geleid 

om van een gelijkmatige verplaatsing van de monsteroplossing door de 

leiding zeker te zijn, en dat de belletjes aan het einde van het incuberen 

vrijkomen. 

27. Werkwijze volgens conclusie 23 of 2b, 

met het kenmerk, dat het geïncubeerde monster via een leiding wordt geleid 

door een isoleerklep die het monster van nog meer eventuele incuberende 

monsters scheidt, en in de detector voor radioactiviteit, waarbij de 

leiding, die naar de isoleerklep leidt, op een gekozen constante druk 

wordt gehouden. 

28. Werkwijze volgens conclusie 23 of 2b, 

met het kenmerk, dat het scheiden van het eerste en tweede gedeelte 

geschiedt in een adsorptiekolom, waarin het antigeen en met isotoop 

gemerkt antigeen worden geadsorbeerd en het antigeen-antilichaamcomplex 

en het gemerkt antigeen-antilichaamcomplex kunnen doorstromen. 

29. Werkwijze volgens conclusie 23 of 2b, 

met het kenmerk, dat het scheiden van het eerste en tweede gedeelte van 

elke geïncubeerde monsteroplossing in een adsorptiekolom geschiedt. 

30. Werkwijze volgens conclusie 29, met het 

kenmerk, dat het adsorbens voor het scheiden van meer dan een geïncu-

beerde monsteroplossing wordt gebruikt. 

31. Werkwijze volgens conclusie 30, met het 

kenmerk, dat de geadsorbeerde gedeelten van de geïncubeerde monsteroplos-

sing in de adsorptiekolom worden gehouden. 
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32. Werkwijze volgens een der conclusies 

28-31, met het kenmerk, dat de adsorptiekolom een combinatie is van een 

eerste gedeelte, dat met houtskool is gevuld, en een tweede gedeelte, 

dat met "Dowex 1" anionenwisselingshars is gevuld. 

33. Werkwijze volgens een der conclusies 

28-31, met het kenmerk, dat het adsorbens van de kolom houtskool is. 

3^. Werkwijze volgens een der conclusies 

28-31, met het kenmerk, dat het materiaal in de kolom een moleculaire 

zeef van het type "Sephadex" is. 

35. Werkwijze volgens conclusie 25, met het 

kenmerk, dat de stroomsnelheid van het geïncubeerde monster door de 

scheidingsinrichting wordt verhoogd, doordat een zeer snel stromende 

bufferoplossing in de leiding, die naar de detector voor radio-activiteit 

leidt, wordt gebracht. 

36. Werkwijze volgens conclusie 26, met het 

kenmerk, dat het aantal monsteroplossingen een continue stroom vormen, 

waarbij de monsteroplossingen van elkaar zijn gescheiden door hoeveel-

heden van een bufferoplossing, die tussen alle monsteroplossingen in de 

incubatieleiding wordt ingebracht. 

37. Werkwijze volgens conclusie 23 of 2ks 

met het kenmerk, dat op elkaar volgende monsteroplossingen die onderzocht 

worden, verschillende antigeen-antilichaam systemen bevatten. 

38. Werkwijze volgens conclusie 37» met het 

kenmerk, dat op elkaar volgende monsteroplossingen, die onderzocht 

worden, hetzelfde monster uit dezelfde monsterbron, maar verschillende 

oplossingen van antilichaam en gemerkt antigeen bevatten, zodat voor het 

monster van eenzelfde patiënt bij verschillende gehalten aan antigeen 

na elkaar bepalingen worden gedaan. 

39. Werkwijze voor het uitvoeren van immuno-

bepaling van een aantal monsters die elk mogelijk een te bepalen anti-

geen of antilichaam bevatten, met het kenmerk, dat elk monster wordt 

geïncubeerd met een oplossing, die een aantoonbaar antigeen of anti-

lichaam bevat, zodat een aantal mengsels ontstaat, waarbij elk mengsel 

als componenten in complex omgezet antigeen-antilichaam, niet in complex 

omgezet antigeen en niet in complex omgezet antilichaam bevat; tenminste 

éên van de componenten van het mengsel door adsorptie wordt afgescheiden 
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en daarna de hoeveelheid aantoonbaar antigeen of antilichaam in de 

niet geadsorbeerde gedeelten van het mengsel wordt bepaald; bij het 

scheiden tenminste een component, die uit elk van het aantal mengsels 

afgescheiden moet worden continu en achtereenvolgens wordt afgescheiden 

een eerste mengsel uit het aantal mengsels over een adsorbens wordt 

geleid, dat de componenten, die uit het mengsel moeten worden afge-

scheiden, adsorbeert; uit het adsorbens het niet-geadsorbeerde gedeelte 

van het mengsel wordt verwijderd en elk eerstvolgend mengsel van het 

aantal mengsels over hetzelfde adsorbens wordt geleid zonder dat de 

componenten van het mengsel, die uit voorgaande mengsels op het adsor-

bens geadsorbeerd worden, intermitterend worden verwijderd en uit het 

adsorbens het niet geadsorbeerde gedeelte na elke doorgang wordt ver-

wijderd, waarbij elk volgend mengsel met het adsorbens in contact is 

gedurende een tijd, die voldoende is om adsorptie van de component moge-

lijk te maken, maar die onvoldoende is om een aanzienlijk loslaten 

van de eerder geadsorbeerde component te bewerkstelligen en die onvol-

doende is cm adsorptie van nog meer componenten uit het mengsel op de 

extra adsorptieplaatsen, die op het adsorbens door de eerdere adsorptie 

van de componenten uit het voorgaande mengsel te bewerkstelligen. 

Uo. Werkwijze volgens conclusie 39, met het 

kenmerk, dat het incuberen van het mengsel niet tot het evenwichtspunt 

wordt uitgevoerd, zodat het geïncubeerde mengsel aanzienlijke hoeveel-

heden in complex omgezet antigeen-antilichaam, niet in complex omgezet 

antigeen en niet in complex omgezet antilichaam bevat. 

Ui. Werkwijze volgens conclusie 39» met het 

kenmerk, dat elk monster, dat op het adsorbens wordt gebracht een volume 

van 10 ,ul tot 10 ml per 100 ,ul tot 100 ml adsorbens heeft en dat de 
o 

verblijftijd 1-120 seconden bij een temperatuur van 0-90 C is. 

Werkwijze volgens conclusie 39» met het 

kenmerk, dat het adsorbens antigenen kan adsorberen uit een mengsel van 

niet in complex omgezette antigenen, niet in complex omgezet antilichaam 

en antigeen-antilichaam complex. 

U-3. Werkwijze volgens conclusie 39» met het 

kenmerk, dat het adsorbens een ionenwisselingshars is. 

Werkwijze volgens conclusie 39» met het 

kenmerk, dat het adsorbens bestaat uit een overmaat geïmmobiliseerd anti 
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1+2 

lichaam, dat niet in complex omgezet antigeen kan adsorberen. 

Werkwijze volgens conclusie 39» met het 

kenmerk, dat het adsorbens bestaat uit geïmmobiliseerd antilichaam, 

dat antilichaam of antigeen-antilichaamconplex kan adsorberen. 

5 1+6. Werkwijze volgens conclusie 39, met het 

kenmerk, dat het adsorbens bestaat uit een combinatie van twee of meer 

adsorberende materialen. 

1+7. Inrichting voor het uitvoeren van een 

immunobepaling van een aantal monsters, die elk mogelijk een te bepalen 

10 antigeen of antilichaam bevatten, gekenmerkt door een orgaan voor het 

incuberen van elke monsteroplossing, die een aantoonbaar antigeen of 

antilichaam bevat, zonder een aantal geïncubeerde mengsels wordt ver-

kregen, waarbij elk mengsel als componenten in complex omgezet antigeen-

antilichaam, niet in complex omgezet antigeen en niet in complex omgezet 

15 antilichaam bevat; een orgaan voor het door adsorptie uit elk mengsel 

afscheiden van tenminste êén van de componenten; een orgaan voor het 

aantonen van de hoeveelheid aantoonbaar antigeen of antilichaam in een 

van de niet geadsorbeerde gedeelten van elk mengsel, waarbij dit schei-

dingsorgaan bestaat uit een orgaan voor het continu en opeenvolgend 

20 afscheiden van tenminste een component, die uit elk mengsel van het 

aantal mengsels moet worden afgescheiden; een orgaan waarmee een eerste 

mengsel van het aantal mengsels wordt geleid over een adsorbens, dat de 

componenten, die uit het mengsel moeten worden afgescheiden, adsorbeert; 

waarbij het adsorbens bepaalde componenten in het mengsel, dat ermee in 

25 contact wordt gebracht, kan adsorberen; een orgaan, waarmee het niet 

geadsorbeerde gedeelte van het mengsel uit het adsorbens wordt verwijderd 

en een orgaan, waarmee elk eerstvolgende mengsel uit het aantal mengsels 

herhaaldelijk over hetzelfde adsorbens wordt geleid zonder dat de compo-

nenten van het mengsel, dat uit de voorgaande mengsels op het adsorbens 

30 zijn geadsorbeerd, intermitterend worden verwijderd, en een orgaan, waarmee 

na elke doorgang het niet geadsorbeerde gedeelte uit het adsorbens wordt 

verwijderd. 

1+8. Inrichting volgens conclusie 1+7, met het 

kenmerk, dat het adsorbens uit fijnverdeeld materiaal bestaat en in een 

35 adsorptiekolom aanwezig is. 

1+9. Inrichting volgens conclusie 1+7, met het 
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kenmerk, dat het adsorbens een ionenwisselingshars is. 

50. Inrichting volgens conclusie UT, met het 

kenmerk, dat het adsorbens bestaat uit een overmaat geïmmobiliseerd 

antilichaam, dat niet in complex omgezet antigeen kan adsorberen. 

5 51. Inrichting volgens conclusie hj, met het 

kenmerk, dat het adsorbens bestaat uit geïmmobiliseerd antilichaam, 

dat antilichaam of antigeen-antilichaam complex kan adsorberen. 

52. Inrichting volgens conclusie ̂ 7, met het 

kenmerk, dat het adsorbens bestaat uit een combinatie van twee of meer 

10 adsorberende materialen. 
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