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Aanvrager: Technicon Instruments Corporation, New York, New York, Verenigde 

Staten van Amerika. 

Korte aanduiding: Analyse-inrichting en werkwijze voor het analyseren. 

De uitvinding heeft betrekking op een werlcwijze en een inrichting 

voor het analyseren van een vloeibaar of gasvormig monster in het bij-

zonder, maar niet uitsluitend, voor toepassing bij immuno-proeven. 

Het is algemeen bekend biologische vloeistoffen of gassen zoals 

bloedserum of urine te onderzoeken om daarin de aanwezigheid en hoeveel-

heid antilichaampjes te bepalen (of van soortgelijke bindende eiwitten), 

of van antigenen ( en soortgelijke stoffen zoals haptenen) en van anti-

lichaam- antigeen imniunocomplexen. Dergelijke werkwijze worden algemeen 

aangeduid als immuno-proeven. Een algemeen toegepaste techniek bij immu-

no-proe.ven bestaat daaruit dat men gebruik maakt van de bindingsreactie 

die plaats vindt tussen een bepaalde hoeveelheid antilichaam en twee antigenen 

waarbij beide antigenen een binding aan kunnen gaan mat het antilichaam 

maar onderscheidbaar zijn bijvoorbeeld doordat één antigeen een identifi-

.catielabel draagt. De relatieve hoeveelheid antigeen niet label die een 

binding aangaat met het antilichaam is een aanwijzing voor de hoeveelheid 

aanwezig niet-gelabeld antigeen. Wanneer bijvoorbeeld een biologisch vloei-

baar of gasvormig monster met een bepaald antigeen wordt vermengd met anti-

lichaam en een hoeveelheid antigeen met label kan de hoeveelheid (niet-ge-

labeld) antigeen in het monster worden bepaald. 

Men heeft verschillende labels voorgesteld. Het meeste succes heeft 

men. echter verkregen met een radioactief label. Immuno-proeven onder toe-

passing van radioactieve labels worden wel "radio-iramuno-proeven" tRlA) ge-

noemd. 

Bij iiaauno-proeven is het vaak noodzakelijk het reactieprodukt (bij-

voorbeeld het antilichaam- antigeencomplex) te scheiden van het reactie-

mengsel om bijvoorbeeld de hoeveelheid gelabeld antigeen in het produkt 

te bepalen (door direkfce analyse hetzij van het produkt of van het over-

blijvend reactiemengsel). Volgens de stand van de techniek-is wel voorgesceld 

dat bij RIA-werkwijzen (waarbij üen scheidingsstap essentieel is) het an-

tilichaam kan worden geïmmobiliseerd op een drager om het daarop volgen-

de scheiding van het reactieprodukt te vergemakkelijken. In "Continuous 
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Flow Automated Radioimmunoassay Using Antibodies Attached to Réd Blood 
Cells", door S.J. Luner, Analytical Biochemistry, Vol. 65 (1975), biz. 
355-364 is aangegeven dat .rode bloedcellen gebruikt kunnen worden voor , 
het immobiliseren van antilichaampjes bij geautomatiseerde RIA-technie-
ken onder toepassing van een continu stromingssysteem. 

In "Magnetic Solid-Phase Radioimmunoassay" door L.S. Kersh en S. 
Yaverbaum, Clinica Chemica Acta, Vol, 63 (1975), blz. 69-72 is aangege-
ven dat een antilichaam geimmcbiliseerd kan worden op magnetische deel-
tjes en dat het reactieprodukt uit het reactiemengsel kan worden geschei-
den door toepassing van een magneetveld. Deze'RIA-werkwijze wordt uitge-
voerd in een proefbuis-reactor en het bovenstaand reactiemengsel wordt 
onderzocht. 

Aanvraagster heeft een continue stromingsmethode ontwikkeld voor het 
uitvoeren van immuno-proeven en heeft een inrichting ontwikkeld die geschikt 
is voor deze werkwijze waarbij magnetische deeltjes worden toegepast en waar 
mee een reeks vloeibare monsters achtereenvolgens en automatisch kan wor-
den onderzocht bijvoorbeeld volgens de RIA- technielc. -

Volgens één aspect voorziet de uitvinding in een werkwijze voor het 
analyseren van een biologische vloeistof of gas ter bepaling van een be-
standdeel dat van belang is bestaande uit: 

(a) het vormen van een mengsel van een monster van de vloeistof of 
het gas en een vaste fase met een reagens gebonden aan magnetisch aantrek-
bare deeltjes; 

(b) het leiden van het mengsel door een leiding; 
(c) het magnetisch vasthouden van de vaste fase in de leiding om het 

deeltjesvormig materiaal tegen de stroming in vast te houden en om zo de 
vaste fase uit het mengsel te scheiden en 

(d) het bepalen van het van belang zijnd bestanddeel in het monster 
door analyse van de afgescheiden vaste fase en/of het afgescheiden ..mengsel. 

De uitvinding voorziet tevens in een analyse-inrichting met een or-
gaan om een reactiemengsel langs een leiding te laten stromen, bestaande 
uit een vloeibare fase met eten vloeibaar of gasvormig monster met een van • 
belang zijnd bestanddeel en een vaste fase met een reagens dat gehecht is 
aan magnetisch aantrekbare deeltjes, waarbij een reactie plaatsvindt in 
het mengsel tot een reactieprodukt op de vaste fase; een orgaan om het det'l-



tjesvormig materiaal (de deetljes) magnetisch vast te houden in de leiding 
om deze tegen de stroming in vast te houden en om zo de vaste fase van. de 
stromende vloeibare fase te scheiden en stroomafwaarts ten opzichte van 
het vas til oud-orgaan een orgaan OEJ het van belang zijnd bestanddeel te be-
palen in het monster door analyse van de afgescheiden vaste fase of vloei-
bare fase. 

Bij de werkwijze volgens de uitvinding en bij toepassing van de in-
richting volgens de uitvinding laat een eeu reactieciengsel door de Leidin-
stroaen. Het mengsel bestaat uit het te onderzoeken monster met een van 
belang zijnd bestanddeel dat wil zeggen de stof die onderzocht moet worden. 
Bij bijvoorbeeld biologische vloeistoffen of gassen zoals bloedserum kan 
het van belang zijnd bestanddeel bijvoorbeeld een antigeen, bijvoorbeeld 
eee peptidehormoon, een stecridehormoon3 eer geneesmiddel of een virus 
(de uitdrukking'"antigeen" omvat haptenen en soortgelijke stoffen), een 
antilichaam (waaronder ook andere bindende stoffen vallen) of een anti-
lichaam antigeencomples of een afzonderlijk eiwit zijn. De uitvinding 
is echter niet beperkt tot het onderzoek van biologische vloeistoffen of 
gas s. en. 

Het reactieniengsel bevat ook als vaste fase „magnetisch aantrekt)are 
deeltjes waaraan een reagens gehecht is. Deze deeltjes kunnen zelf. een sa-
mengesteld materiaal zijn bijvoorbeeld bestaande uit een matrix met magne-
tisch aantrekbaar materiaal waarbij het reagens aan de deeltjes is gebonden. 
Een dergelijk materiaal zelf is nieuw en vormt een verder aspect van de uit-
vinding. Het magnetisch aantrekbaar materiaal kan bijvoorbeeld uit ijzer of 
magnetische ijzeroxyden, nikkel, kobalt of chroomoxyde bestaan. 3ij voor-
keur zijn een of meer deeltjes van een dergelijk materiaal in <ie matrix, 
gebed. De matrix zelf kan bestaan uit zeer veel verschillende materialen 
waaronder vele synthetische en natuurlijke polymeermatarialen (bijvoorbeeld 
cellulose, cellulose-derivaten, agarose, organische polymeren). liet rea-
gens kan direkt aan de matrix gebonden zijn of aan een ander materiaal 
in de matrix. 

Het reagens zelf is een verbinding die deelneemt in het re«ccieiEcR0" 
sel. Het kan direkt niet het van belang zijnd bestanddeel in het aanstar 
reageren of het reageert niet direkt met het monster mcar raat een tweede 
reagens in het mengsel. Het rea^ans op het deeltjesvormig materiaal kan uij-
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voorbeeld een antilichaam zijn dat direkt reageert met een antigeen in 
het te onderzoeken monster of het monster zelf kan een antilichaam be-
vatten en het reagens kan reageren met een antigeen dat als tweede rea-
gens is toegevoegd. In het laatstgenoemde geval kan het tweede reagens:;-
antigeen ook reageren met antilichaam in het monster. 

Eet reagens is op het deeltjesvormig materiaal op dusdanige wijze 
gehecht dat het reagens ter beschikking staat om te kunnen reageren met 
een verdere stof in het reactiemengsel. Gewoonlijk is het reagens gebon-
den aan het buitenoppervlak van het deeltjesvormig materiaal, maar dit is 
niet essentieel mits het reagens maar toeganke'lijk is voor de reactie. 
Het reagens kan zo geheel binnen in de matrix zijn maar in dit geval is 
de matrix poreus voor de vloeistof van het reactiemengsel. 

De aard van het reagens kan in zeer sterke mate variëren, al naar 
gelang de uit te voeren deeltjesanalyse. Het kan bijvoorbeeld een immu-
noglobuline zijn, een antigeen (bijvoorbeeld een virus) of een andere 
biologische stof. Na de reactie blijft het gehecht (als reactieprodukt) 
aan het deeltjesvormig materiaal en het wordt zo mefhet deeltjesvormig 
materiaal uit het reactiemengsel gescheiden. 

De scheiding van de "deeltjesvormig materiaal vaste fase uit de vloei-
bare fase van het reactiemengsel wordt uitgevoerd in de leiding onder toe-
passing van een magnetisch orgaan. Het reactiemengsel stroomt door de lei-
ding in het gebied van een plaatselijk magneetveld (het magneetvashoud-or-
gaan) waar de vaste fase wordt vastgehouden door het veld terwijl de vloei-
bare fase verder stroomt-. 

Bij voorkeur is het magneetveld in de leiding vrijwel dwars op het 
stromend reactiemengsel aangebracht maar dit is niet essentieel. Zoals 
duidelijk zal zijn, moet de sterkte van het veld voldoende zijn om de vas-
te faae vast te houden tegen de stroom van de vloeistof in. 

Nadat de vloeistof door het vasthoud-orgaan gestroomd is, kan de vas-
te fase in het vasthoud-orgaan in de leiding worden uitgewassen door een was-
vloeistof door dat gedeelte van de leiding te leiden. De vaste fase wordt in 
het vasthoud orgaan gehouden maar de deeltjes worden blootgesteld aan en wordsn 
gewassen door de wasvloeistof die voorbij stroomt. Het is een zeer gunstig 
aspect van de uitvinding dat het daarmee mogelijk is de vaste fase in de lei-
ding te wassen. De inrichting volgens de uitvinding bevat daarom bij voorkeur 



organen, OK vast vloeistof langs de leiding te leiden.. 

Als wasvloeistof kan men water of een inerte vloeistof of gas of op-" 

lossing toepassen waarmee men uit de vaste fase de achtergebleven sporen 

van de vloeibare xase van het reactiemengsel kan verwijderen. Dit is van bij 

der belang zij immuno-proeven zoals RIA waarbij de vaste fase moet worden 

onderzocht ter bepaling van de aanwezigheid van een label aangezien In der-

gelijke gevallen zelfs spore hoeveelheden van de vloeibare fase uit het re-

actiemengsel tot onjuist proefresultaten kunnen leiden. 

Ket magneetorgaan is bij voorkeur voorzien van ten minste één mag-

neet die in werking gesteld kan worden zodat" men een magneetveld ver-

krijgt in een gedeelte van de leiding. Het (of ieder) magneetorgaan kan 

een permanente magneet zijn die beweegbaar is om het veld van een mini-

mum (wanneer het opvangorgaan buiten werking is gesteld) tot een maximuu 

(wanneer het opvangorgaan in werking ia ^eateld) te kunnen variëren. Bij 

vccrkeur worden echter een of meer elektromagneten toegepast. ïïa uitschar 

kelen van de energie VÏU de elektromagneet verdient het de voorkeur een ont-

gaussbehandeling üit te voeren door middel van een -wisselstroom ora zo 

het overgebleven magneetveld te elimineren. De vaste fase in het opvang-

orgaan wordt daardoor ook gedemagnetiseerd zodat dan een eventueel optre-

dende neiging tot verstopping ten gevolge van magnetische aantrekking 

worat verminderd. 

Het magnetisch orgaan kan uit een enkele magneet bestaan of uit tc.ee 

of meer magneten. Voor vele toepassingen verdient het de voorkeur twee (of 

meer) magnetische opvangorganen, op onderlinge afstand langs de leiding, 

aan te brengen. Zo kan men bijvoorbeeld een verbeterde wasbehandeling uit-

voeren. Met twee opvangorganen kunnen de magneetormanen van ieder opvang-

orgaan onafhankelijk van elkaar in werking worden gesteld en k^u de vaste 

fase worden gescheiden uit de vloeibare fase van het reactiemengsel in u-a 

eerste (strooEiopwaarts gelegen) magneet. De vaste fase wordt dan gewassen 

terwijl deze in dat opvangorgaan wordt gehouden en dan wordt het opvang-

orgaan buiten werking gesteld waarbij de vaste fase in suspensie vrij worde 

gelaten in de stromende wasvloeistof. Een deeltjesvormend Liateriual wor«it 

dan naar het tweede opvangorgaan (dat in werking is gesteld) gevoerd er< 

wordt daar vastgehouden tegen de wasvloeistofstroming in. duboele 

waswerkwijze functioneert bijzonder goed. 
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De vloeibare fase van het reactiemengsel gaat door het magnetisch 
opvangorgaan of de magnetische opvangorganen en stroomt verder door de lei-
ding. Op soortgelijke wijze na het wassen wordt de vaste fase vrijgelaten 
uit het opvangorgaan en gaat deze door de gewassen leiding. Bij voorkeur 
zijn ventielen aangebracht in de leiding om de afgescheiden vaste fase of 
vloeibare fase naar analyse-orgaan te leiden voor zover vereist. Wanneer 
de vaste fase moet worden onderzocht kan de vloeibare fase van het reactie-
mengsel worden opgevangen in een houder of worden weggegooid. Wanneer de 
vloeibare fase moet worden onderzocht (voor zover mogelijk samen met de 
wasvloeistof), kan de vaste fase naar een opvangorgaan is-orden geleid en 
mogelijkerwijs (ha behandeling) opnieuw worden toegepast. Gewoonlijk ver-
dient het de voorkeur de vaste fase te onderzoeken omdat deze' automatisch 
kan worden gewassen zoals hierboven beschreven terwijl het volume van de 
vloeibare fase meestal nogal volumuneus is (met de wasvloeistof) 

en niet zo gemakkelijk gehanteerd of geanalyseerd kan worden. 
Het van belang zijnd bestanddeel in het monster wordt bepaald door 

analyse van de afgescheiden vaste of vloeibare reactiemengselfaaen. Dui-
delijk zal zijn dat deze bepaling verschillende analytische en/of reken-
stappen kan omvatten. Bij RIA kan men door analyse van de vaste fase door 
tellen van de radioactiviteit de hoeveelheid radioactive label in de vaste 
fase vinden. Daaruit en uit standaardkrommen is het mogelijk de hoeveelheid 
van belang zijnd bestanddeel in het monster te bepalen. 

Bij de uitvinding is het mogelijk verdere reacties uit te voeren met 
de afgescheiden vaste of vloeibare fase en om verder magnetisch aantrekbare 
deeltjes toe te voegen voor een daarop volgende scheidingsstap. Dit kan bij-
voorbeeld gewenst zijn wanneer het reactiemengsel een enzyme of co-enzyme 
bevat. In dergelijke gevallen kunnen verdere magnetische opvangorganen in 
de leiding worden aangebracht stroomafwaarts van de opvangorganen of het 
opvangorgaan voor het uitvoeren van de eerste scheiding. 

Bij de werkwijze volgens de uitvinding en bij het toepassen van de 
inrichting volgens de uitvinding kan het geheel of een gedeelte van het 
reactiemengsel worden voorgevormd voordat het door de leiding wordt ge-
leid. Gewoonlijk verdient het echter de voorkeur een of meer „reagentia 
toe te voegen aan het stromend monster (of gedeeltelijk gevormd mengsel) 
in de leiding. Daarom is de inrichting bij voorkeur voorzien van een orgaan 

02 8 47 
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voor bet toevoegen van het deeltjesvormig materiaal en/of het tweede rea-
gens vermengd met het stromend monster (of reactiemengsel) in de leiding. 
Een onderlinge vermenging van het monster en de reagentia vindt in de lei-
ding plaats wanneer het mengsel stroomt (zoals hieronder nog nader wordt 
beschreven). Terwijl hierboven speciaal gedoeld is op een reagens gebon-
den. aan de deeltjes en op een tweede reagens, zal duidelijk zijn dat ook 
verdere reagentia in het reactiemengsel aanwezig kunnen zijn. Deze andere 
reagentia kunnen worden toegevoegd vermengd met het deeltjesvormig materi-
aal of het tweede reagens of ze kunnen voorvermengd zijn met het monster 
of ze kunnen afzonderlijk aan het stromend monster (of reactieEengsel) 
in de leiding worden toegevoegd. De aard van deze reagensia, wanneer daar-
van bepaalde worden toegepast, hangt af van de aard van de ui-t te voeren 
proef. Het reactiemengsel kan ook andere verbindingen bevatten zoals buf-
fers. 

Bij iiamuno-proeven waarbij een binding moet optreden tussen bijvoor-
beeld een antilichaam en een antigeen, bezit het tweede reagens gewoonlijk 
een identificatielabel zoals een radioactief atoom, een fluorescentie-
groep, een enzyme of co-enzyme of een chemiluminiscer-tie materiaal. Wanneer 
bijvoorbeeld het biologische monster moet worden onderzocht ten aanzien 
van een antigeen, is het reagens op het deeltjesvormig materiaal een anti-
lichaam geschikt voor het binden van het antigeen en is het tweede reagens 
een antigeen dat een binding kan aangaan met een antilichaam en dat tevens 
een label draagt. In het omgekeerde geval kan het monster worden onderzocht 
ten aanzien van een antilichaam door een antigeen op het deeltjesvormig ma-
teriaal aan te brengen en door een gelabeld antilichaam als tweede reagens 
toe te passen. Deskundigen zal duidelijk zijn dat door analyse van de ai-
gescheiden vaste fase of vloeibare fase de hoeveelheid aanwezig label het 
mogelijk maakt de hoeveelheid van belang zijnJ bestanddeel in het monstes-
te bepalen. 

De preciese analyse die moet worden uitgevoerd aan de hand van de 
afgescheiden vaste of vloeibare fasen hangt af van de uit te voeren proef 
en wanneer een gelabeld reagens is toegepast van de azci van de label. De 
inrichting van de uitvinding kan daarom bijvoorbeeld zijn voorzien van een 
orgaan om de radioactiviteit te bepalen, om de kleur- of fluorescentie van 
de afgescheiden fase te bepalen of om de enzymatische activiteit daarvan tc; 

77 02 64? 
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bepalen. 

Het aal duidelijk zijn dat bij de werkwijze volgens êe uitvinding niet 

van wezenlijk belang is dat een tweede of enig andere reagens wordt toegepast 

behalve dan het reagens dat gebonden is aan het deeltjesvorinig materiaal. De 

werkwijze en de inrichting kan bijvoorbeeld worden toegepast om een bepaald 

bestanddeel van een vloeibaar of gasvormig mengsel te scheiden (door het se-

lectief te binden aan het reagens op het deeltjesvormig materiaal) waarna dan 

de afgescheiden vaste fase kan worden onderzocht. Bij de meeste imiuuno-proe-

ven wordt "echter een tweede reagens toegepast (er zijn vaak ook nog verdere 

reagentia aanwezig). 

De werkwijze en de inrichting volgens de uitvinding kan worden toege-

past volgens de algemeen bekende continue doorstroniingsproces^en waarbij af-

zonderlijke segmenten van het reactiemengsel door een leiding worden geleid 

die zijn gescheiden door een segment van een inert gas of vloeistof (bijvoor-

beeld lucht) en desgewenst een wasvloeistofsegment. Dit vindt men nader be-

schreven in het Amerikaans octrooischrift- 2.797.149. üe inrichting volgens 

de uitvinding is bij voorkeur voorzien van een orgaan om achtereenvolgende 

reactiemengsels door de leiding te leiden, van elkaar gescheiden door ten 

minste een segment in het gas of vloeistof met een voldoende volume om de 

doorsnede van de leiding geheel te vullen en om de opeenvolgende mengsels 

van elkaar gescheiden te houden. De inrichting kan ook voorzien zijn van 

een orgaan om inerte gasvormige of vloeibare segmenten in de leiding toe 

te voeren om de vloeibare monsters of reactiemengsels daarin te onderver-

delen. 

Verder is de inrichting bij voorkeur voorzien van een orgaan om een 

segment-wasvloeistof aan te brengen tussen opeenvolgende reactiemengsels 

die in de leiding stromen waarbij ieder mengsel gescheiden, is van een na-

gelegen segment-wasvloeistof door ten minste inert segment gas of vloei-

stof. 

Wanneer het reactiemengsel of monster gesegmenteerd is en het deel-

tjesvormig materiaal en/of het tweede reagens aan de stromende segmenten 

in de leiding moet worden toegevoegd, dan is voorzien in een orgaan om 

het deelt jesvormig materiaal en/of het tweede reagens niet tussenpozen to.? 

te voeren zodat zij samenkomen met de opeenvolgende segmenten-monster In 

de leiding. Bij voorkeur is het orgaan voor het met tussenpozen toevoeren 

9 77 02 847 
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voorzien van een orgaan om deeltjesvormig materiaal dat niet in de lei-
ding is toegelaten terug te leiden naar een daarvoor geschikt reservoir. 
Verder is de inrichting bij voorkeur voorzien van een orgaan om een buf-
feroplossing in de leiding te leiden afwisselend met het deeltjesvormig 
materiaal om bij .toepassing en een vrijwel constante stroming door de 
leiding te handhaven. 

Het zal duidelijk zijn dat het van belang is dat een gelabeld rea-
gens (of andere reagens van kritiek belang tij de uiteindelijke bepalings-
methode) alleen aan het monster of reactiemengsel wordt toegevoegd en 
niet aan wasvloeistof of andere segmenten in de leiding aangezien anders 
een onjuiste analyse-methode zou resulteren. 

Het verdient de voorkeur, in het bijzonder wanneer een -gesegmenteerd 
stroom wordt toegepast, in de inrichting stroomopwaarts ten opzichte van 
de magnetische opvangorganen een tastorgaan aan te brengen ora de doorgang 
van het reactiemengsel door de leiding te detecteren en om een orgaan toe 
te passen OEI het' magnetische opvangorgaan in werking te stellen om de deel 
tjes in dat reactiemengsel in respons op het tastorgaan op te vangen. Al 
naar gelang hoever stroomopwaarts van het opvangorgaan het tastorgaan is 
aangebracht, kan een tijdv.ertraging noodzakelijk zijn voor het in werking 
stellen. 

Eet deeltjesvormig materiaal heeft bij voorkeur een specifiek ge-
wicht , vrijwel gelijk aan dat van de vloeibare fase van het reactiemeng-
sel zodat het niet de neiging bezit te bezinken (of te gaan drijven aan 
de bovenzijde) maar goed vermengd in suspensie blijft. Gewoonlijk bezit 
het deeltjesvormig materiaal een soortelijk gewicht van ongeveer 1,4-3,2 
alhoewel ook waarden buiten dit traject kunnen worden toegepast. 

Bij de werkwijze volgens de uitvinding moet men uiteraard voldoen-
de tijd ter beschikking hebben na de bereiding van het reactiemengsel 
voor het uitvoeren van de reaptie of reacties, voordat de vaste fase van 
de vloeibare fase wordt gescheiden. Om deze gewoonlijk als incubatie aan-
geduide periode te verkrijgen kan de leiding bijvoorbeeld voorzien zijn van 
een incubatiespiraal. 

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding bevat het re-
actiemengsel als tweede reagens een bepaalde hoeveelheid van een stof die 
reageert met het van belang zijnd bestanddeel onder vorming van een coKplei 
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daarmee terwijl het reagens of het deeltjesvormig materiaal hetzij het com-

plex bindt of een overmaat niet-omgezet tweede reagens bindt en waarbij, bij 

stap (d), het afgescheiden mengsel wordt geanalyseerd om het van belang zijnd 

bestanddeel in het monster te bepalen. Bij deze methode wordt de analyse uit-

gevoerd hetzij voor het complex of voor de overmaat niet-omgezet tweede rea-

gens, al naar gelang wat het beste uitkomt. 

Volgens een verdere werkwijze van de uitvinding, wordt een antilichaam in 

een monster onderzocht onder toepassing als reagens op het deeltjesvormig 

materiaal van een anti lichaam en als tweede reagens een gelabeld antigeen 

dat een binding aangaat met beide antilichamen- (beide antilichamen kunnen het-

zelfde zijn). 

Duidelijk zal zijn dat bij de werkwijze volgens de uitvinding een re-

geling van de hoeveelheden reagentia die wordt toegepast wordt uitgevoerd 

voor zover noodzakelijk. Bij RIA onder toepassing van een radioactief ge-

labeld tweede reagens bijvoorbeeld is de hoeveelheid tweede reagens die aan-

wezig is (of de hoeveelheid label in het reactiemengsel gedoseerd en bekend. 

De werkwijze en de inrichting volgens da uitvinding kunnen met succes 

worden geautomatiseerd. Dan verkrijgt men een zeer efficiënte compacte een-

heid die bijzonder geshcikt is irnmuno-proeven in het bijzonder UIA. 

De uitvinding wordt toegelicht aan de hand van een uitvoeringsvorm, bij 

wijze van voorbeeld die wordt toegelicht in de bijbehorende figuren: 

- Fig. 1 is een stromingsdiagram van een uitvoeringsvorm van de inrichting 

volgens de uitvinding, 

- fig. 2 laat de samenstelling zien van de stroom die door het systeem 

gaat van fig. 1, 

- fig. 2A laat het twee-fasig laminair stromingspatroon zien binnenin de 

monsters van fig. 2, 

- fig. 3A-3C licht de werking toe van de in de leiding aangebrachte mag-

netische opvangorganen om de scheiding en het bewerken van de vaste fase uit 

te voeren. 

In de tekeningen is een monsteropstelling 10 aangegeven voor het toevoe-

ren van een reeks vloeibare monsters door een comprimeerbare pompbuis 12. De 

opstelling 10 kan van het t̂ spe zijn zoals beschreven in het Amerikaans octrooi-

schrift 3.038.340. Pompbuis 12 is opgenomen in een pomp 14 van het peristal-

tisch type zoals beschreven in het Amerikaans octrooischrift 2.935.028 (die 
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ook buizen 38, 40, 34, 34', 30, 30', 32, 3ó, 52, 57, 84 en 80 zoals hier-

onder beschreven regelt). Het cionsterneenorgaan 15 wordt afwisselend on-

dergedompeld in de opeenvolgende t.oristerhouders 16 en een houder 18 voor 

wasvloeistof. Aangezien orgaan 14 lucht aanzuigt tussen het onderdompelen 

in de achtereenvolgende monsterhouders 16 en wasreservoir 18 best aat <3t? 

monsterstroom die door de pompbuis 12 gaat uit achtereenvolgende monsters 

die onderling zijn gescheiden door lucht-wasvloeistof-luchtsegmenten. Zo 

ksn men tijdens de stroming door het gehele systeem zoals hieronderbe-

schreven een eenvoudige integriteit handhaven. Naast orgaan 10 is voor-

zien in een orgaan 20 voor antilichanien die zijn geïmmobiliseerd op een 

oppervlak van een magnetisch aantrekbare deeltjes in suspensie, een daar-

bij behorende bron 22 van een bufferoplossing, een bron 24 voor een gela-

beld antigeen in oplossing en een bijbehorende bron 26 voor een buffer. 

Het systeem wordt zo toegepast dat de vaste fase uit bron 20, op de juis-

te wijze gebufferd in het gelabeld antigeen uit bron 24, op de juiste 

wijze gebufferd, worden toegevoerd in geregelde afzonderlijke volumes 

en de juiste fasen, om alleen te worden vermengd met de opeenvolgende 

monsters-" die worden gepompt door posapbuis 12 in leiding 28. Daartoe 

bezit pomp 14 een groot aantal pompbuizen 30, 32, .34 en 36 met respec-

tieve toevoeren.in verbinding met bron 20 van de vaste fase, bron £4 

van het gelabeld antigeen en de bijbehorende bufferbromien 22 en 26. 

Pompbuizen 38 en 40 dienen er ook voor om periodiek luchtbellen te 

injecteren om de stromen door de pompbuizen 30 en 34 te segmenteren 

om afzonderlijke segmenten van uniforme concentratie van de vaste fa-

se te verkrijgen en om een constante stromingssnelheid door het sys-

teem te handhaven wanneer ventielen 40 en 42 worden bediend. Ieder van 

de pompbuizen 30, 32, 34 en 36 voorzien van een daarbij behorende te-

rugvoerleiding 30', 32', 34' en 36' respectievelijk waarbij de vloei-

stof of net gas wordt teruggeleid naar de respectieve bronneii 20,24 

22 en 26. De afvoeren van de pompbuizen 30, 32, 34 én 36 zijn verbon-

den met de toevoeren van driepoort-fcwee-positieventielen 42, 44, 40 

en 46 respectievelijk. Cen afvoer van ieder van deze ventielen is ver-

bonden met de bijbehorende terugvaerleiding. De overblijvende afvoe-

ren van ventielen 40 ea 42, behoren bij de Vaste fase worden verme-

nigvuldigd en verbonden ciet een mengspiraal 4ö naar ieidictg 23 bij 
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verbindingspunt A. De overige afvoeren van ventielen 44 en 46 worden ver-

menigvuldigd en verbonden langs leiding 50 naar leiding 28 bij knelpunt 

B. Verder is de afvoer van pompbuis 52, met een toevoer die in verbin-

ding staat met de lucht, verbonden om de vloeistofstroom door de leiding 

50 te segmenteren voordat deze in leiding 28 wordt geleid. Aangezien de 

peristaltische pomp 14 continu werkt, worden luchtsegmenten continu ge-

injecteerd via luchtpompbuizen 38, 40 en 52 zodat men een segmentering 

tussen de monster verkrijgt en een segmentering tussen de wasvloeistof 

verkrijgt zoals hieronder beschreven, waarbij een goede interne vermen-

ging van de afzonderlijke segmenten van de stromende stroom door leiding 

28 wordt verkregen. 

Ventielen 40, 42, 44 en 46 worden geregeld door een programmeer-or-

gaan 152 dat getimed is met betrekking tot orgaan 10 zodat de gebufferde 

gelabelde antigeenstroom door leiding 50 met pen gebufferde vaste fase 

door mengspirral 48 in afzonderlijke volumes worden toegevoerd en in de 

juiste fase in respectievelijke punten B en A zodat zij alleen worden 

vermengd met ieder vloeibaar monster in leiding 28. Tijdens het door-

geiden van het segment-wasvloeistof (tussen de opeenvolgende monsters) 

bij punt A en ook bij punt ® staan ventielen 42 en 44 in positite I om 

de pompbuizen en 30 en 32 respectievelijk te verbinden met leidingen 

30' en 32' en om de vloeistoffen die daardoor worden geleid naar hun' 

bronnen terug te leiden. Gelijktijdig worden ventielen 40 en 46 in po-

sitie II gesteld om de bufferoplossing uit bronnen 22 en 26 respectie-

velijk te leiden naar punten A en B om constante stromingssnelheden 

door de leiding 28 te handhaven. Op dit moment wordt lucht continu 

door pompbuis 52 gepompt waarbij luchtbellen periodiek worden geïn-

jecteerd in leiding 50 om de stroom die daar door gaat te segmente-

ren en deze naar punt B te leiden om een goede vermenging in spiraal 

55 te verkrijgen. Tijdens het doorleiden van een monster langs punten 

A en B bedient het progmammeerorgaan 152 de ventielen 42 en 44 tijde-

lijk in positie II om bepaalde afzonderlijke volumes van een gebuffer-

de vaste fase door mengspiraal 48 en van het gelabeld antigeen-suspen-

sie door leiding 50 in zo'n monster te leiden. Een mengspiraal 55 is 

voorzien bij leiding 28 en de tussen gelegen punten A en B om ervoor 

te zorgen dat de gelabelde antigenen goed worden vermengd en uniform 

77 02 6 4 7 
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worden verdeeld deer ieder vloeistof aiens ter segment voordat de vaste fase 

wordt toegevoerd bij punt A. 

De opeenvolgende monstersegmenten, vermengd met de vaste fase en het ge 

labeld antigeen om het reactiemengsel te vormen, worden door leiding 28 ge-

leid naar een incubatiepsiraal 54. De samenstelling van de stroom gericht naa 

de incubatie 54 is weergegeven in fig. 2. leder van de segmenten of porties 

van monsters S^, S^ en dergelijke bestaat uit een bepaald volume van de vas-

te fase en gelabeld antigeen; de wasvloeistofsegmenten (W) zijn aangebracht 

tussen, de opeenvolgende monsters en de opeenvolgende monsters zelf zijn ge-

segmenteerd door luchtbellen die door- pompbuis 52 zijn toegevoerd. In fig. 

2A zijn het gelabeld antigeen en de vaste fase d.w.z. antilichamen geïmmo-

biliseerd op magnetisch aantrelcbara deeltjes, verdeeld door een monsterpor-

tie en aangegeven met en "+" respectievelijk. De aanwezigheid van een 

luctitsegment direkt voor en direkt na een vloeistofsegment veroorzaakt een 

twee-fasig laminair stromingspatroon waarbij de vloeistof in zo'n segment 

gaat recirculeren zoals aangegeven met de pijlen in fig. 2A. Zo'n stromings-

patroon resulteert hoofdzakelijk ten gevolge van het zog ("drag") uitge-

oefend op de bewegende vloeistof direkt bij het binnenoppervlak van leiding 

28 en dient ertoe het vermengen van de verschillende bestanddelen van het 

reactiemengsel te versnellen. 

Zoals beschreven bestaat de Vaste fase uit magnetisch aantrekhare deel-

tjes van een bepaald soortelijk gewicht. Bij voorkeur bestaan deze deeltjes 

uit een matrix met een of meer kleine ferroma^aetische deeltjes die daarin 

zijn ingebed. De ferromagnetische deeltjes kunnen bijvoorbeeld bekleed zijn 

met een organisch materiaal bijvoorbeeld een polymeer materiaal of ze kunnen 

gesilaniseerd zijn om ze te binden iaet hetzij een antilichaam of een antigeen. 

Geschikte technieken voor het aanbrengen van een bekledingslaag vindt men be-

schreven in het hierboven bedoelde artikel van Hersh en Yaverbaum en ook in 

"The Properties of Magnetic Supports in Relation to Immobilized Enzyme Re-

actions", P„J. Robinson et al, Biotechnology and Bioengineering, Vol. XV, 

(1973), biz. 603-606. De verhouding van de respectieve volumes van de ma-

trix en de magnetische deeltjes wordt zo gekozen dat het verkregen soorte-

lijk gewicht min of meer overeenkomt met dat van de vloeibare fase. Deze 

ïuagne tis ch üoiltrelcbcïxe deeltjes worden meegevoerd door* liet £$vrt5£"*£aü-Lg 

rninair stromingspatroon geïnduceerd binnen iedere portie monster tu b&zi'c-
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ten niet de neiging om te bezinken hetzij door de zwaartekracht of door 
flotatie. Opgemerkt wordt dat het soortelijk gewicht van de magnetische 
deeltjes niet gelijk hoeft te zijn -aan het soortelijk gewicht van de vloei* 
bare fase maar dusdanig moet zijn dat bezinken of flotatie van de vaste 
fase tijdens de doorgang door het systeem wordt vermeden. De verlaagde 
dichtheid van dergelijke deeltjes zorgt voor buitengewoon goede waseigen-
schappen zodat vrijwel geen verontreiniging tussen de opeenvolgende mon-
sters optreedt. Wanneer de deeltjes bijvoorbeeld een soortelijk gewicht 
zouden hebben dat veel groter is dan dat van de vloeibare fase zouden 
zij gemakkelijk bezinken en opeenhopen in het punt gedefinieerd op het 
tussenvlak tussen de portie monster en het stroomopwaarts gelegen lucht-
segment langs de binnenwand van leiding 28. Een dergelijk bezinken zou 
de mogelijkheid sterk.doen toenemen dat dergelijke deeltjes zouden door-
gaan onder het stroomopwaarts volgend luchtsegment en de volgende vloei-
stof" en luchtsegmenten in de stroom waarbij een volgend monster zou wor-
den verontreinigd. Wanneer het soortelijk gewicht van de deeltjes veel 
kleiner is dan van het monster scheiden de deeltjes zich af door flota-
tie, en kunnen zij gemakkelijk overgaan in de volgende vloeistof- en lucht-
segmenten waarbij verontreiniging kan optreden. Door het soortelijk ge-
wicht van de vaste fase te regelen zodat deze wordt vastgehouden en word 
meegevoerd in het twee-fasig laminair stromingspatroon wordt verontrei-
niging tussen opeenvolgende monsters wordt vermeden. 

De stroom met het reactiemengsel met de vaste fase constant circu-
lerend binnen de afzonderlijke porties monster, wordt door eer, incuba-
tiespiraal 54 geleid om de reactie te doen plaatsvinden. De afvoer van 
de incubatiespiraal 54 wordt sterk verdund door de buffer die wordt toe-
gevoerd via leiding 53 en pompbuis 57 om de reactie te inhibiteren (d.w.z. 
de reactie in te vriezen) en om het wassen van de vaste fase door een 
verdunningsproces te vergemakkelijken,'.,De afvoer van incubatiespiraal 54 
wordt geleid door leiding 56 naar een wasstation 58, Een dergelijk was-
station bestaat bij voorkeur uit een eerste magnetisch opvangorgaan 60 en 
een tweede opvangorgaan 62 die met .''betrekking tot leiding 56 langs de lei-
ding zijn aangebracht. Ieder van de opvangorganen 60 en 62 zijn elektromag-
netisch en zijn zo opgesteld dat zij een magnetische flux dwars op de route 
van monsterstroom kunnen richten. De magnetische opvangorganen 60 en 62 wor-
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den in een bepaalde getiade volgorde bediend door programmeerorgaan 64 
dat wordt bestuurd door een monsterdetector 65. Monsterdetector 65 be-
staat uit een lichtbron 66 en een detector 68 en is aangebracht bij de 
afvoer van incubatiespiraal 54. Licht van bron 66 wordt door leiding 
56 gericht. Wanneer een monster dat door 56 gaat dat licht onderschept 
op een tijdstip t in fig. 2, instrueert het verminderde output-niveau 
van een detector 68, programmeerorgaan 64 zodat deze de magnetische 
opvangorganen 60 en 62 gelijktijdig inwerking stelt. 

Een in werking gestelde toestand veegt het eerste magnetische op-
vangorgaan 60 oor zijn werking de vaste fase uit ieder van de monster 
proties bijvoorbeeld uit monster S^ zoals weergegeven in fig. 2. De in-
tensiteit van de magneetvelden opgewekt door het eerste magnetische op-
vangorgaan 60 en ook van het tweede magnetische opvangorgaan 62, zoals 
hieronder beschreven, zijn voldoende om ervoor te zorgen dat het door-
leiden van de tussen de monsters gelegen luchtbellen binnenin monster 
S niet van de vaste fase die in wasplaats 58 wordt vastgehouden ver-
schuift of meevoert. Zo wordt de vaste fase in ieder-monster alhoe-
wel door afzonderlijke porties meegevoerd, geaccumuleerd in leiding 
56 terwijl het door de eerste magnetische opvangorgaan 60 gaat. Het in 
werking stellen van magnetisch opvangorgaan 62 op tijdstip t-̂  zorgt 
ervoor dat eventueel niet door een magnetische opvangorgaan 60 vast-
gehouden vaste fase wordt vastgehouden. Het magnetisch opvangorgaan 
60 wordt in werking gesteld tijdens het. doorleiden van het gehele 
volume van monster S en ook tijdens het doorleiden, van ten minste een 
gedeelte van. het daarop volgend segment wasvloeistof d.w.z. tijdens 
het tijdsinterval t^ - t^ zoals weergegeven in fig. 2. Het doorleiden 
van. zo'n segment wasvloeistof door wasstation 58, terwijl de vaste 
fase vastgehouden is, dient ertoe alle bovenstaande vloeistof van de 
magneetdeeltjes te verwijderen. Voordat het gehele segment wasvloei-
stof voorbij is gegaan op tijdstip t, zorgt programmeerorgaan 64 er-
voor dat magneet opvangorgaan 60 buiten werking wordt gesteld. Daardoor 
wordt da vaste fase opnieuw gesuspendeerd binnenin het verdere deel van 
het segment wasvloeistof. Luchtbellen in het segment wasvloeistof, toe-
gevoerd langs pompbuizen 52, hebben de neiging de vaste fase op te breken 
geplat is door magneet opvangorgaan 60 en versnellen het opnieuw suspen-
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deren daarvan in de wasvloeistof om een volledig verwijderen van een even-
tueel vloeibare fase te bewerkstelligen d.w.z, niet gebonden gelabelde of 
niet-gelabelde antigenen, uit het oppervlak daarvan. Wanneer het tweede 
magneetopvangorgaan 62 in werking wordt gesteld, wordt de vaste fase op-
nieuw uit het segment wasvloeistof geveegd. 

Bij een speciale voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding is lei-
ding 56 die door de wasopstelling 58 gaat verbonden met de toevoer ven 
een driepoort-twee-positie ventiel 70 waarvan de uitvoeren verbonden zijn 
met een vaste fase cintillatieteller 72 (positie I) en respectievelijk 
een afvalhouder (positie II). Verder is voorzien in een tweede driepoort-
twee-positie ventiel 76 met een toevoer Verbonden met leiding 78 naar pomp-
buis 80 waarvan de toevoer verbonden is met een pomp 82 van een buffer en 
met uitvoeren verbonden met afvoer (W) (positie I) en een vaste faseteller 
72 (positie II). Ventielen 70 en 76 worden gelijktijdig geregeld door pro-
grammeer org aan 64. Een verdere luchtpompbuis 84 met zijn toevoer in verbin-
ding met de lucht is verbonden met leiding 78 om periodiek luchtbellen in 
de bufferstroom die door leiding 78 stroomt toe te voeren. De buffervloei-
stof die door buis 78 wordt gepompt, wordt gebruikt om de vaste faseteller 
72 te reinigen. Zoals bekend versnelt de aanwezigheid van luchtbellen door 
leiding 78 het reinigen van eventuele achtergebleven gedeelten van een voor-
afgaand monster binnen de vaste faseteller. Wanneer de vaste fase in het 
magnetisch opvangorgaan 58 goed gewassen is en voor het verschijnen van het 
daarop volgend monster naast lichtbron 66, op tijdstip t^ van fig. 2, voor 
het magnetisch opvangorgaan 62 buiten werking gesteld» worden ventielen 
70 en 72 gedurende korte perioden in positie I gesteld om de vaste fase 
die dan in de wasvloeistof is gesuspendeerd naar de vaste faseteller 72 en dé 
gesegmenteerde bufferstroom door leiding 78 naar de afvoer te leiden. Op 
dat tijdstip wordt de vaste fase geleid door de opslagspiraal 79 van de 
vaste faseteller 72 en wordt de radioactiviteit daarvan gemeten. Een der-
gelijke meting kan bijvoorbeeld worden geregistreerd met een recorder 80 
die de resultaten kan uittypen. Dan worden ventielen 70 en 72 ingesteld 
in positie II om de stroom door leiding 58 naar de afvoer te leiden en de 
gesegmenteerde bufferstroom door leiding 78 door de vaste fase teller te 
leiden als voorbereiding voor het wassen en meten van de vaste fase in 
een volgend monster. 
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Het zal duidelijk zijn dat desgewenst de vloeibare fase kan worden 

geanalyseerd in plaats van de vaste fase. Daartoe kan een vloeibare fase 

scintilatietellerworden toegepast in plaats van de vaste faseteller 74. 

In een dergelijk geval worden de magnetische opvangorganen 60 en 72 ge-

bruikt om de vaste fase te scheiden van de portie van hetzelfde monster. 

Gelijktijdig worden ventielen 70 en 72 in positie I gesteld om de afgeschei 

den vloeibare fase direct naar de opslagspiraal van de vloeibare fase tel-

ler te leidens terwijl de magnetische opvangorganen 60 en 62 in werking 

zijn. Daarna worden ventielen 70 en 72 in positie II gesteld voordat de 

magnetische opvangorganen 60 en 62 buiten werking worden gesteld zodat 

de vaste fase die opnieuw gesuspendeerd is in de wasvloeistof wordt ge-

leid naar de afvoer en de gesegmenteerde fcuffervloeistof wordt doorgeleid 

om de vloeibare faseteller te wassen. In beide gevallen zorgt de op be-

paalde wijze geregelde soortelijk gewicht van de magnetische deeltjes 

waarop de vaste fase geïmmobiliseerd is en de beschreven magnetische in-

leiding vasthoud-techniek ervoor.dat men een positieve scheiding krijgt 

van de vaste en vloeibare fasen zonder dat de waskarakteristieken van 

het systeem worden verslechterd. 

Volgens een ander aspect, niet weergegeven, van de uitvinding kan 

men de afzonderlijke monsters die door leiding 28 worden geleid selec-

tief laten reageren. Men kan bijvoorbeeld een groot aantal vaste fase-

bronnen 20 en labelbronnen 24 aanbrengen ieder met een bijbehorende pomp-

buis 30 ea een terugleiding 30', die ieder verbonden kunnen zijn met een 

respectieve triepoort-twee-positie overgang ventiel. De afvoeren van deze 

ventielen voor ieder van. de vaste fase en de labelsystemen en de afvoeren 

van de bufferventielen kunnen verbonden zijn met corresponderende toevoer 

ren van een multi-invoer/enkele uitvoerventiel waarvan de uitvoer verbonden 

is met punten A en B. 

Ieder van de afzonderlijke afvoerventielen wordt geregeld in respons 

op de informatie afgelezen van de afzonderlijke houder 16 om de juiste vas-

te fase en labelfase toe te voeren in fase met elkaar bij punten B en A om 

ieder monster selectief te laten reageren. De afvoer op recorder 88 kan ook 

op de juiste~~wijze worden geïdentificeerd. 

-CONCLUSIES-

77 02 6 
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CONCLUSIES. 
1. Analyse-inrichting, met het kenmerk, dat deze is voorzien van 
een orgaan om door een leiding een reactiemengsel te laten stromen met een 
vloeibare fase inclusief een gasvormig of vloeibaar monster met een van be-

5 lang zijnd bestanddeel en met .een vaste fase met een reagens dac gebonden 
is aan magnetisch aantrekbare deeltjes, waarbij een reactie plaatsvindt in 
het mengsel onder vorming van een reactieprodukt op de vaste fase; 
een orgaan om de deeltjes magnetisch vast te houden in de leiding tegen Je 
stroom en om zo ae vaste fase van de stromende vloeibare fase te scheiden en 

1G stroomafwaarts van het vasthoud-orgaan een orgaan om het van belang zijnd be-
standdeel in het monster te analyseren door onderzoek van de afgescheiden vas 
te en/of vloeibare fase. 
2. Inrichting volgens conclusie 1, niet het kenmerk, dat deze is voorzien 
van een orgaan om het deeltjesvormig materiaal toe te voeren vermengd met 

15 het stromend monster in de leiding. 
3. Inrichting volgens conclusies 1-2, met het kenmerk, dat het vasthoud-
orgaan ten minste één magneetorgaan omvat dat in werking gesteld kan worden 
zodat een magneet veld wordt opgewekt in een gedeelte van de leiding. 
4. Inrichting volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat het vasthoud-

20 (opvang)orgaan ten minste twee op een afstand van elkaar gelegen magneten 
omvat die in werking gesteld kunnen worden doordat het magneetveld wordt in-
gesteld in twee op een afstand van elkaar gelegen gedeelten van de leiding» 
5. Inrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat ieder van de mag-
neten onafhankelijk van de ander in werking gesteld kan worden. 

25 6. Inrichting volgens conclusies 1-5, met het kenmerk, dat een orgaan is 
aangebracht om een wasvloeistof door de leiding te leiden. 
7. Inrichting volgens conclusies 3 of 4, met het kenmerk, dar een orgaan 
is aangebracht om wasvloeistof door de leiding te leiden en waarbij het mag-
neetorgaan of de magneetorganen in werking gesteld kunnen, worden om het deel-

30 tjesvormig materiaal vast te houden ou dit te wassen door het doorleiden van 
wasvloeistof ten/ijl de magneetorganen daaropvolgend buiten werking gesteld 
kunnen worden om het deeltjesvormig materiaal in suspensie in de wasvloei-
stof vrij te geven. 
8. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat een orgaan is> 

35 aangebracht om de wasvloeistof door de leiding te leider, en waarhij beide 

O 
17 02 8 4? 
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magneetorganen eerst in werking gesteld kunnen worden om het dseltjes-
materiaal vast te houden om dit te wassen met de wasvloeistof waarna de 
stroomopwaarts gelegen magneet selectief buiten werking gesteld kan worden -
om het materiaal dat daarmee vastgehouden wordt in de wasvloeistof te sus-
penderen en naar de stroomafwaarts gelegen magneet te voeren. 
9. Inrichting volgens conclusies 3.-8, met het kenmerk, dat de magneet 
of de magneten zijn aangebracht op dusdanige wijze dat zij bij in werking 
stelling magneetvelden in de leiding instellen die vrijwel dwars staan 
op de richting van het reactiemengsel dat door de leiding stroomt. 
10. Inrichting volgens conclusies 3-9, met het kenmerk, dat de magneet 
of de magneten elektromagnetisch zijn. 
11. Inrichting volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat een orgaan is 
aangebracht om ée elektromagnetische magneten te ontgaussen 
12. Inrichting volgens conclusie 1-11, met het kenmerk, dat deze verder 
een orgaan bezit om achtereenvolgende reactiemengsels door de leiding 
gescheiden van elkaar door ten minste één segment inerte gas of vloeistof 
van voldoenee volume om de doorsnede van de leiding te vullen gescheiden 
en om de opeenvolgende mengsels van elkaar gescheiden te houden. 
13. Inrichting volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat deze verder 
voorzien is van een orgaan om segmenten van een inert gas of vloeistof 
in de leiding te brengen om de vloeibare monsters of reactiemengsels daar-
in onder te verdelen. 
14. Inrichting volgens conclusies 12-13, met het kenmerk, dat deze ver-
der voorzien is van een orgaan om een wasvloeistofsegment aan te brengen 
tussen een achtereenvolgend reactiemengsel die in de leiding stromen waar-
bij ieder mengsel gescheiden is van de daar naast gelegen wasvloeistofseg-
menten door ten minste één segment inert gas of vloeistof. 
15. Inrichting volgens conclusies 12, 13 of 14, met het kenmerk, dat de-
ze verder voorzien is van een orgaan om de deeltjes in de leiding inter-
metterend toe te voeren zodat het deeltjesvormig materiaal samenkomt met 
de opeenvolgende monsters. 
16. Inrichting volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat- het toevoer-
orgaan voor het internetteren toevoeren opgebouwd is uit een orgaan om 
deeltjesvormig materiaal dat niet in de leiding is toegelaten terug te-
leiden naar een daarvoor geschikt reservoir. 
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17. Inrichting volgens conclusies 15 of 16, met het kenmerk, dat deze 
verder voorzien is van een orgaan om bufferoplossing afwisselend met het 
deeltjesvormig materiaal in de leiding te leiden om zo bij toepassing de 
stroom door de leiding vrijwel constant te houden. 

5 18. Inrichting volgens conclusie 3 en 4-17, voor zover afhankelijk van conclu-
sie ' 3, met het kenmerk, dat een orgaan is aangebracht stroomopwaarts ten 
opzichte van de magneten om de passage van het reactiemengsel te detecteren 
door de leiding en met een orgaan aangebracht om de magneet of de magneten 
in werking te stellen om de deeltjes vast te houden in het mengsel in res-

10 pons op de detectie. 
19. Inrichting volgens conclusies 1-18, met het kenmerk, dat de inrichting 
voorzien is van een orgaan om een tweede reagens in het reactiemengsel te 
brengen. 
20. Inrichting volgens conclusie 19, met het kenmerk, dat een orgaan is 

15 aangebracht om het.tweede reagens in menging te brengen met het stromend 
monster of reactiemengsel in de leiding. 
21. Inrichting volgens conclusies 1-20, raet het kenmerk, dat stroomaf-
waarts ten opzichte van het vasthoud-orgaan een ventielorgaan is aange-
bracht of ventielorgansi zijn aangebracht in de leiding om het afgeschei-

20 den deeltjesvormig materiaal of de afgescheiden vloeibare fase te leiden 
naar het orgaan, om het van belang zijnd bestanddeel te onderzoeken. 
22. Inrichting volgens conclusies 1-21, met het kenmerk, dat deze voor-
zien is van een orgaan om de radioactiviteit, de kleur, de fluorescentie 
of luminescentie in het afgescheiden 'deeltjesvormig materiaal of de af-

25 gescheiden vloeibare fase stroomafwaarts ten opzichte van het vasthoud-
orgaan te bepalen. 
23. Inrichting zoals beschreven aan de hand van fig. 1 of fig. 1-3C van 
de bij de beschrijving behorende tekeningen. 
24. Werkwijze voor het analyseren van een vloeistof of gas ten aanzien 

30 van een van belang zijnd bestanddeel, met het kenmerk, dat 
(a) een mengsel wordt gevormd van een monster van de vloeistof of 

het gas en van een vaste fase met een reagens gebonden aan magnetisch 
aantrekbare deeltjes; 

(b) het mengsel door een leiding wordt geleid; 
35 (c) de vaste fase in de leiding magnetisch wordt vastgehouden om de 
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deeltjes tegen de stroming in vast te houden en om de vaste fase uit het 
mengsel af te scheiden en 

(d) het van belang zijnd bestanddeel in het monster wordt bepaald 
door analyse van de afgescheiden vaste fase en/of het afgescheiden nieng-

25. Werkwijze volgens conclusie 24» met het kenmerk, dat bij stap (d) 
de vaste fase wordt toegevoerd vermengd niet het stromend monster in de 
leiding. 
26. Werkwijze volgens conclusies 24-25, met het kenmerk, dat na stap 
(c) en voorstap (d) wasvloeistof, door de leiding wordt geleid om het 
vastgehouden deeltjesvormig materiaal te wassen. 
27. Werkwijze volgens conclusie 26, met het kenmerk, dat na het was-
sen het vastgehouden deeltjesvormig materiaal wordt vrij gelaten en in 
een vloeistof of gas wordt gesuspendeerd. 
28. Werkwijze volgens conclusie 26, met het kenmerk, dat het deeltjes-
vormig materiaal in een eerste magnetisch vasthoud-orgaan wordt vast-
gehouden, wordt gewassen, uit het eerste magnetische orgaan wordt los-
gelaten en wordt gesuspendeerd in de stromende wasvloeistof, naar een 
tweede magnetische vasthoüd-orgaan stroomafwaarts-ten opzichte van het 
eerste wordt gevoerd, daar vastgehouden wordt voor verder wassen en 
ten slotte vrijgelaten wordt en dan opnieuw wordt gesuspendeerd in 
gas of vloeistof en daarmee-van het tweede vasthoud-orgaan wordt weg-
gevoerd. 
29. Werkwijze volgens conclusies 24-28, met het kenmerk, Jat het deel-
tjesvormig materiaal wordt vrijgelaten uit het magnetisch vasthoud-orgaan 
en wordt opgevangen gescheiden van het reactiemengsel. 
30. Werkwijze volgens conclusie 29, met het kenmerk, dat het deeltjes-
vormig materiaal wordt vastgehouden onder toepassing van een of taaer elek-
tromagneten en waarbij het of iedere elektromagneet ontgauest wordt na de-
activering. 
3. Werkwijze volgens conclusies 24-30, met het kenmerk, dat achtereen-
volgende reactieiaengseIs door de leiding worden geleid van -elkaar geschei-
den door ten minste, een segment inert gas of vloeistof van voldoende vo-
lume om de doorsnede van de leiding te vullen en ou de als opvuigepde mun-
sters van elkaar gescheiden te houden. 
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32. Werkwijze volgens conclusie 31, met het kenmerk, dat de segmenten 
gas of vloeistof in de leiding worden toegevoerd om een monster of reac-
tiemengsel in twee of meer segmenten onder te verdelen. 
33. Werkwijze volgens conclusies 31 of 32, met het kenmerk, dat een seg-
ment was vloeistof wordt aangebracht tussen opeenvolgende reactiemengsels 
in de leiding, waarbij ieder mengsel wordt gescheiden van de daarnaast 
gelegen segmenten wasvloeistof door ten minste één inert segment gas of 
vloeistof. 
34. Werkwijze volgens conclusies 31-33, met het kenmerk, dat het deel-
tjesvormig materiaal in de leiding wordt gebracht op internet terende ba-
sis om samen te smelten met de opeenvolgende monster of segmenten van mon-
sters. 
35. Werkwijze volgens conclusies 31-34, met. het kenmerk, dat een buffer-
oplossing wordtt toegevoerd in de leiding afwisselend met het deeltjesvormi 
materiaal om de stroom door de leiding vrijwel constant te houden. 
36. Werkwijze volgens conclusies 24-35, met het kenmerk, dat het mengsel 
ook een tweede reagens, bevat. 
37. Werkwijze volgens conclusie 36, met het kenmerk, dat het tweede rea-
gens wordt toegevoerd vermengd met het stromend monster in de leiding. 
38. Werkwijze volgens conclusies 24-37, met het kenmerk, dat het monster 
een menselijk of dierlijk monster is en dat de proef een immunoproef is. 
39. Werkwijze volgens conclusie 38, met het kenmerk, dat het van belang 
zijnd bestanddeel een antigeen, antilichaam of antigeen: antilichaamcom-
plex is. 
40. Werkwijze volgens conclusies 36-37, met het kenmerk, dat het van be-
lang zijnd bestanddeel een antigeen is, het reagens dat aan het deeltjes-
vormig materiaal gebonden is een antilichaam voor het antigeen is en het 
tweede reagens een antigeen is dat een binding aan kan gaan met het anti-
lichaam en dat een identificatie label draagt. 
41 Werkwijze volgens conclusies 36-37, met het kenmerk, dat het van be-
lang zijnd bestanddeel een antilichaam is, het reagens gebonden aan het 
deeltjesvormig materiaal een antigeen i-s dat een binding aan kan gaan 
met het antilichaam en het tweede reagens een antilichaam is dat een bin-
ding aan kan gaan met het antigeen en dat een identificatielabel draagt. 
42. Werkwijze volgens conclusies 40-41, met het kenmerk, dat de label 
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een radioactief atoom, een fluorescentiegroep, een enzyme of co-enzyme of 
chemielumines centie materiaal is. 
43. Werkwijze volgens conclusies 36-37, met het kenmerk, dat het reactie-
mengsel als tweede reagens een bepaald e hoeveelheid van een materiaal be-
vat dat reageert met een van belang zijnd bestanddeel onder vorming van een 
complex en waarbij het reagens op het deeltjesvormig materiaal hetzij een 
binding aangaat met het complex of met de overmaat niet-omgezet tweede rea-
gens en waarbij bij stap (d) het afgescheiden mengsel wordt onderzocht cm 
het van belang zijnd bestanddeel in het monster te bepalen. 
44. Werkwijze volgens conclusies 36-37, met'het kenmerk, dat het tweede 
reagens een radioactieve label draagt. 
45. Werkwijze volgens conclusies 24-3S, met het kenmerk, dat het reagens 
op het deeltjesvormig materiaal een virus of een inmunoglobuline is. 
46. 'Werkwijze volgens conclusies 24-45, met het kenmerk, dat het deeltjes-
vormig materiaal van samengestelde structuur is. 
47. Werkwijze volgens conclusie 46, met het kenmerk, dat het deeltjesvormig 
materiaal bestaat uit een matrix met magnetisch aantrekbare materiaal en met 
een daaraan geb onden reagens. 
48. Werkwijze volgens conclusie 47, met het kenmerk, dat de matrix uit een 
organisch materiaal bestaat dat een binding aan kan gaan met het reagens. 
49. Werkwijze volgens conclusies 24-48, met het kenmerk, dat het deeltjes-
vormig materiaal een soortelijk gewicht heeft dat in de buurt ligt van dat 
van het reactiemengsel. 
50. Werkwij 

ze volgens conclusie 49, met het kenmerk, dat het soortelijk 
gewicht tussen 1,4 en 3,2 ligt. 
51. Werkwij 

ze voor het analyseren van een monster van een biologisch gas 
of vloeistof zoals hierboven beschreven aan de hand van de tekeningen. 
52. Werkwijze voor het bereiden van een deeltjesvormig reagens voor toe-
passing bij de analyse van een vloeibaar monster, met het kenmerk, dat een 
reagens wordt bereid uit deeltjes ieder bestaande uit een matrix met magne-
tisch aantrekbaar materiaal waarbij aan het deeltje een reagens 
is dat kan reageren met het vloeibaar monster. 
53. Werkwijze volgens conclusie 52, met het kenmerk, dat als matrix een 
organisch materiaal wordt toegepast waaraan het reagens gebonden kan wor-
den. 77 02 641 
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54. Werkwijze volgens conclusie 52, met het kenmerk, dat als matrix 
een anorganisch materiaal wordt toegepast waaraan het reagens gebonden 
is. 
55. Werkwijze volgens conclusies 52, 53, of 54, met het kenmerk, dat 
een matrix van cellulose of een cellulosederivaat, een synthetisch po-
lymeer materiaal of agarose wordt toegepast. 
56. Werkwijze volgens conclusies 52-55, met het kenmerk, dat een deel-
tje wordt toegepast met een soortelijk gewicht van l,4-3»2. 
57. Werkwijze volgens conclusie 52, zoals hierboven beschreven. 
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