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N.Y. Philips' Gloeilampenfabrieken 
Radioimmunologische methode voor het bepalen van de schild-
klierfunctie door een in vitro onderzoek in bloedserum. 

De uitvinding heeft betrekking op een werk-
wijze voor het bepalen van de schildklierfunctie door een in 
vitro onderzoek in bloedserum, waarbij men een bloedserum-
monster mengt met een oplossing die radioactief thyroxine 
bevat en met een verbinding die thyroxine vrijmaakt uit 
thyroxine bindend globuline (TBG-) , vervolgens, na het meng-
sel gebufferd te hebben, een antiserum toevoegt dat anti-* j 
lichamen bevat voor een immunoreactie met thyroxine, en ten j 
slotte het niet gebonden thyroxine scheidt van, het aan anti-j 
lichamen gebonden thyroxine en hun relatieve hoeveelheden I 
bepaalt door meting van de radioactiviteit. 

De in-vitro bepaling van thyronine in bloed-
serum is van belang voor het onderzoek naar de schildklier-
werking . 

Een dergelijke bepaling kan op verschillende 
manieren worden uitgevoerd. Xn verband met de vereiste nauw-
keurigheid van de verkregen resultaten wordt echter thans 
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de in de aanhef beschreven 
methode, welke een radioimmunologische bepalingsmethode 
wordt genoemd. 

Een recette radioimmunologische bepalings-
methode is beschreven in de Nederlandse ter inzage gelegde 
octrooiaanvrage 7605^7- Bij deze methode wordt gebruik 
gemaakt van een speciaal antiserum dat een specifieke immuno 
reactie aangaat met thyroxine.•Hoewel deze methode een 
grotere reproduceerbaarheid heeft dan de voordien gebruikte 
eethoden, blijkt in de praktijk toch dat dikwijls uitkomsten 
worden verkregen, die niet overeenkomen met de klinische 
toestand van de patient. De oorzaak hiervan is, dat het 
gehalte aan TBG-, het eiwit waaraan thyroxine vrijwel geheel 
is gebonden, sterk kan variëren. Zo is TBG in verhoogde 
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concentratie aanwezig indien de oestrogeenspiegel verhoogd 

is en treedt een TBG afname op bij verhoogde concentraties 

aan androgene anabole steroiden. Met andere woorden, de 

totale thyroxine concentratie kan verhoogd of verlaagd zijn 

als gevolg van veranderingen in het TBG gehalte. Dit kan 

leiden tot een verkeerde interpretatie van de resultaten 

en dus tot een onjuiste diagnose over de schildklierfunctie. 

Immers, de werking van de schildklier -wordt bepaald door de 

hoeveelheid vrij, d.w.z. niet aan TBG gebonden thyroxine 

in het bloed. 

Overeenkomstig de uitvinding werd nu gevonden 

dat men dit probleem kan oplossen door na het bufferen en 

voor de scheiding van het mengsel een tweede monster van 

het te onderzoeken patientenserum toe te voegen in een nauw-

keurig bepaalde hoeveelheid die kleiner is dan het initiele 

bloedseruxnmonster. De toevoeging van deze tweede hoeveelheid 

bloedserum kan bijvoorbeeld plaats vinden tegelijk met de 

toevoeging van het antiserum. 

Het in dit bloedserum aanwezige TBG wedijvert 

met de toegevoegde antilichamen in het binden van thyroxine. 

Hierdoor worden de resultaten, die verkregen worden door 

na de gebruikelijke incubatie en scheiding de radioactivi-

teit te meten, mede bepaald door de thyroxine bindingscapa-

citeit van het patientenserum. Zo is de gecorrigeerde thyro-

xinebepaling volgens de uitvinding een goede weerspiègeling 

van de kleine hoeveelheid vrij thyroxine die in het bloed 

aanwezig is. Daardoor wordt een beter inzicht verkregen in ' 

de schildklierwerking dan wanneer men de totale thyroxine 

hoeveelheid bepaalt. 

Een dergelijk correctie of normalisatie is 

reeds beschreven door Ashkar en Bezjian (JAMA 221 (1972), 

1483-85)s waarbij evenwel geen antiserum wordt gebruikt 

voor een immunoreactie met thyroxine, maar thyroxine bindend 

globuline; een dergelijke bindingsreactie is minder speci-

fiek en wordt frequenter gestoord door bv. bepaalde medi-
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cijnen-in liet bl^ed. Het is dan ook verrassend, dat in een 
gebied dat zo in beweging is en waarover jaarlijks zoveel j 
publicaties verschijnen meer dan 5 jaren na de hierboven j 
aangegeven normalisatiemetliode een gecorrigeerde radioimmu-
nologische bepalingsmethode!. - nog onbekend was. 

De hoeveelheid nader toe te voegen patienten-i 
serum ligt niet tussen nauwe grenzen. Een toevoe'ging van 
10 tot öO volumeprocenten ten opzichte van initiele hoeveel-
heid bloedserum, bij voorkeur van 15 tot 25 volumeprocenten, 
is voldoende voor de gewenste correctie. Toevoeging van een 
grotere hoeveelheid bloedserum zou teveel thyroxine wegnemen), 
waardoor onvoldoende radioactiviteit zou overblijven na de 
scheiding. j 

Na de gebruikelijke incubatieperiode, die J 
afhankelijk van het gebruikte antiserum over ' t algemeen 
0,5 tot 2 uren is, wordt het niet gebonden thyroxine ge-
scheiden van het gebonden thyroxine* Deze scheiding kan 
worden bewerkstelligd volgens op zich bekende methoden. Zo 
kan men de scheiding uitvoeren met behulp van adsorptiekool,! 
polyethyleenglyeol of een ionenwisselaar, of* door thyroxine ! 
te precipiteren met een tweede antilichaam, ethanol of j I 
ammoniumsulfaat. Een ander voor dit doel geschikt scheidings-
middel is Sephadex (geregistreerd handelsmerk), dat bv. in 
een kolom aanwezig is. Ook kan men voor de scheiding gebruik: 
maken van testbuisjes, daarin aan de binnenzijde thyroxine I i 
bindende antilichamen gehecht zijn. Xn beide gevallen vindt ! 
er een competitiereactie plaats met het aanwezige thyroxine 
tussen enerzijds de in het toegevoegde antiserum zich be-
vindende antilichamen en anderzijds de in het scheidings- I 
medium aanwezige thyroxine bindende stoffen. j 

Uiteindelijk worden dan de relatieve hoeveel-j 
heden van aan het scheidingsmedium gebonden radioactief" 
thyroxine bepaald. Dit kan geschieden door meting van de ! 

l radioactiviteit van bv. de Sephadex kolom of het gebruikte } i 
testbuisje na goed elueren of uitspoelen. De gemeten radio-
activiteit is con maat voor do he-cvoelhcid thyroxine in het ! 
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bloedserum. Om deze thyroxineconcentratié te vinden wordt 

gebruik gemaakt van een standaardcurve. Deze durve wordt 

verkregen door de radioactiviteit te meten van enige stan-

daardsera waarvan de thyroxineconcentraties bekend zijn, 

vervolgens in een grafiek de thyroxineconcentraties ,tegen 

de gevonden radioactivitèit uit te zetten en ten slotte een 

lijn te trekken door de gevonden punten. 

In de initiele hoeveelheid patientenserum 

moet de thyroxine uit het TBG worden vrijgemaakt. Dit kan 

gebeuren met behulp van voor dit doel op zich bekende rea-

gentia, bij voorkeur met natronloog. Het bufferen, dwz. het 

brengen van het mengsel op een pH van ongeveer 8,6, kan 

geschieden met een organisch zuur; bij voorkeur wordt 

hiervoor barbital gebruikt gecombineerd met het natriumzout 

daarvan in een waterige oplossing. Als radioactief thyroxine 
125 

wordt met I gemerkt thyroxine gebruikt. 

Het antiserum, waarvan de antilichamen een specifieke immuno 

reactie aangaan met thyroxine, kan worden bereid door immu-

nisatie van dieren, bij voorkeur van geit, schaap, konijn 

of cavia, met thyroxine-albumine conjugaat, geformuleerd 

in Freund compleet adjuvans (zie P.C. Bartêls, ¥. Th, G-oede-

mans en A.F.M. Roijers; Clin. Chim. Acta, in druk (1977))-

De uitvinding !zal hierna aan de hand van de 

volgende uitvoeringsvoorbe_elden nader worden toegelicht; 

Voorbeeld 1 

Een barbital bufferoplossing wordt bereid door 15,̂ -5 g na-

triumzout van 5,5'-diethylbarbituurzuur in ongeveer 800 ml 

gedeioniseerd water op te lossen en daarna de pH op 8,6 in 

te stellen door toevoeging van 0,2 molair zoifeuur; vervolgen 

wordt het volume van de bufferoplossing met gedeioniseerd 

water op 1000 ml gebracht. 

Het antiserum wordt bereid door in geiten 

antilichamen op te wekken zoals hiervoor aangegeven; het 

verdunde preparaat wordt geconserveerd door toevoeging van 

0,1$ natriumazide. 
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Op een Seph.ad.ex kolom G- 25 wordt 0,1 molair 
natronloog gebracht. Als de hars is gezwollen wordt de over-

125 
maat natronloog afgelaten, waarna 0,5 ml I-thyroxine 
(0,1 jllCi) oplossing in 0,1 molair natronloog op de kolom 
wordt gebracht. Vervolgens wordt 0,1 ml van het te onder-
zoeken patientenserum toegevoegd en voorzichtig met de ge-
merkte thyroxine oplossing gemengd. Nadat alle vloeistof 
uit de kolom is afgelaten wordt 4 ml van de hiervoor aange-
geven barbital bufferoplossing toegevoegd. Als de buffer-
oplossing volledig uit de kolom is afgelaten wordt 0,5 ml 
van het bovenvermelde antiserum in de kolom gepipetteerd 
en 20ju. 1 van hetzelfde patientenserum. De vloeistoffen worden 
jvoorzichtig met elkaar gemengd en vervolgens uit de kolom v jafgelaten. Na een incubatieperiode van 1 uur wordt 4 ml van t 
Ide barbital bufferoplossing aan de kolom toegevoegd. Na 
;aflaten van de vloeistof wordt de radioactiviteit van de 
kolom in eengaanmateller gemeten. De thyroxineconcentratie 
in het patientenserum wordt vervolgens afgelezen van een 
standaardcurve, waardoor een indruk kan worden verkregen 
van de schildklierwerking: zie figuur 1. 
De standaardcurve is verkregen door de hiervoor beschreven i 
bewerkingen uit te voeren met standaardsera, die een bekendej 
thyroxineconcentratie bezitten, nl. 10 en 20 genormaliseerde! 
thyroxine - eenheden, (inyug), uitgezet tegen de radioactiv. 
Voorbeeld 2 (inpulsen "p"). 
Dezelfde bewerkingen als in voorbeeld 1 worden uitgevoerd, 
waarbij in plaats van een Sephadex kolom een testbuisje wordt 
gebruikt waaraan aan de binnenkant antilichamen chemisch 
zijn gebonden: het zogenaamde "coated tube" principe. Der-
gelijke buisjes worden bv. op de markt gebracht onder het 
merk SPAC T4 RIA kit. De testbuisjes zijn geschikt voor: 
een initieel serummonster van 25 yUl. De testmethode wordt 
uitgevoerd door volgens de gebruiksaanwijzing het serummon-

125 
ster in het testbuisje voorzichtig te mengen met een I-
thyroxine oplossing en vervolgens te decanteren. Fa beeindi-
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; ging van de voorgeschreven werkwijze wordt een tweede mon-
ster patientenserum toegevoegd in een hoeveelheid van 5 yl/1 • 
Na incuberen in 1 ml barbitalbuffer bij een pH van 8,6 en 
decanteren worde de radioactiviteit van de buisjes gemeten. 
De thyroxine concentratie van het patientenserum wordt ten 
slotte afgelezen van de bijbehorenden standaardcurve: zie 
figuur 2. 

De in figuur 2 weergegeven standaardcurve 
is verkregen door dezelfde bewerkingen uit te voeren met 
standaardsera met een thyroxine concentratie van 5> 10» 20 
en 40 eenheden. Xn deze grafiek is het percentage genorma-
liseerde thyroxine eenheden (inyUgfo) uitgezet tegen het 
percentage gebonden radioactiviteit (<fo B). 
CONCLUSIES 

1. Werkwijze voor het bepalen van de schild-
klierfunctie door een in vitro onderzoek in bloedserum, waar 
bij men een bloedserummonster mengt met een oplossing die 
radioactief thyroxine bevat en met een verbinding die thyro-
xine vrijmaakt uit thyroxine bindend globuline, vervolgens, 
na het mengsel gebufferd te hebben, een antiserum toevoegt 
dat antilichamen bevat voor een immunore-actie met thyroxine, 
en ten slotte het niet gebonden thyroxine scheidt van het 
aan antilichamen gebonden thyroxine en hun relatieve hoeveel-
heden bepaalt door meting van de radioactiviteit, met het 
kenmerk, dat men na het bufferen nog een monster van het te 
onderzoeken bloedserum toevoegt in een bepaalde hoeveelheid 
die kleiner is dan het initiele serummonster. 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij men 
de scheiding uitvoert met behulp van adsorptiekool, poly-
ethyleenglycol, een ionenwisselaar, een twede antilichaam, 
ethanol of ammoniumsulfaat. 

3. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij men 
de scheiding uitvoert over een Sephadex kolom. 

4. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij men 
de scheiding uitvoert in testbuisjes waarin aan de 
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* binnenzijde thyronine bindende antilichamen gehech't zijn. 

5. Werkwijze volgens een der voorafgaande 
conclusies, met hét kenmerk, dat men bet serummonster toe-
voegt in een hoeveelheid van 10 tot 60 volumeprocenten ten 
opzichte van de initiele hoeveelheid bloedserum. 

6. Radioimmunologische methode voor het be-
palen van de schildklierfunctie, bestaande uit (1) een op-
lossing die radioactief thyroxine bevat, (2) een bufferop-
lossing, (3) een antiserum dat antilichamen bevat voor een 
immunoreactie met thyroxine, (k) een middel om niet gebonderu 
van gebonden thyroxine te scheiden, en (5) een gebruiks-
aanwijzing, bepalende dat men na het bufferen nog een monster 
van het te onderzoeken bloedserum toevoegt in een bepaalde 
hoeveelheid, die kleiner is dan het initiele bloedserum-
monster. 

7. Radioimmünologische'-methode voor het 
bepalen van de schildklierfunctie alsmede werkwijze voor 
het gebruik daarvan, een en ander zoals beschreven in de 
vo o rgaande s tukken. 
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