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Samenvatting

Tijdens dit afstudeeronderzoek zijn met behulp van een volumetrische
meetmethode de diffusiecoefficienten van zuurstof, stikstof, helium
en argon in water bepaald. Hierbij werd een wandlaageffect
geconstateerd. Voor de verklaring daarvan is een theorie ontwikkeld.
De nauwkeurigheid in de diktebepaling van de vloeistoflaag is, in
vergelijking met vorige onderzoeken, aanzienlijk verbeterd en er
is een reproduceerbare methode voor het vullen van de vloeistoflaag
ontwikkeld.
Ook aan hemoglobine en methemoglobine zijn een aantal diffusie
metingen verricht. Hieruit werd het verschil in permeabiliteit
voor zuurstof en stikstof (bij zuivere diffusie) berekend en de
diffusiecoefficient van hemoglobine in zichzelf.
Tot slot werden een aantal eisen voor een nieuwe meetopstelling
geformuleerd.
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1. Inleiding

1.1. Algemeen ov~rzicht

Dit afstudeerwerk is verricht in het kader van het onderzoek
naar de diffusie van diverse gas sen door dunne vloeistoflagen.
zoals dat plaatsvindt in de vakgroep A.F.M. van de afdeling
der Technische Natuurkunde. Belangrijkste doel van dit
onderzoek is het meten van de diffusie (en dan met name
de gefaciliteerde diffus1e) van zuurstof door hemoglobinelagen.
Tijdens een groat gedeelte van mijn b1jdrage aan dit onderzoek
heb ik samengewerkt met N-student Toon van den Elsen.
De metingen aan hemoglobinelagen zijn van d1rekt belang voor
een beter begrip van de zuurstofuitwisseling b1j mens en
dier. Daarnaast zijn er echter nag andere toepass1ngsgeb1eden.
zoals het gebruik van hemoglobine in bloedoxygenatoren voor
de open-hartchirurgie of het gebruik van hemoglobine als
indicatorvloeistof voor O2• CO. NO enz.
Verder dienen oak de diffusiecoefficienten van een aantal
gassen in water nauwkeurig bepaald te worden. Op dit gebied
is al veel onderzoek verricht. maar de literatuurwaarden
lopen erg sterk uiteen.
Als voorbeeld van een direkte toepassing hiervan kan genoemd
worden de bepaling van de 02-opnamesnelhe1d in oppervlakte
water. van groat belang bij milieuvraagstukken.

1.2. De opstelling

De bij ons onderzoek gebruikte meetmethode berust op het
principe van de volumetrische meetmethode. Het is een
antwerp van J. de Kanter. G. Gijsbers en J. de Koning (lit. 3).
Daarna is er door een aantal mensen verder aan gewerkt
(zie lit. 4. 5. 6 en 7). Zij hebben nag een aantal verbeteringen
aangabracht. voornamelijk ten behoeve van de meetnauwkeurigheid.
Ondanks dit laatste bezit de opstelling oak nu nag een aantal
negatieve eigenschappen (b.v. "dood" volume. drift). die het
ontwerpen van een geheel nieuwe opstelling noodzakelijk maken.
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1.3. Doel van het afstudeeronderzoek

Uit de hiervoor genoemde feiten kunnen drie doelstellingen
voor dit afstudeeronderzoek worden afgeleid:
1. Het bepalen van de diffusiecoefficienten van diverse

gassen in water.
2. Het meten van de gefaciliteerde diffusie van zuurstof

in een hemoglobine-oplossing.
3. Het ontwerpen van een nieuwe meetopstelling.

1.4. Eenheden

De in dit verslag gebruikte eenheden z;jn niet in
overeenstemming met de internationale afspraken (51
eenheden). De in de literatuur op dit gebied gebruikelijke
zijn hier ook bewust toegepast.
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2. Theorie van de metingen

2.1. Principe van de meetopstelling

Om de diffussie van gassen door een vloeistoflaag te meten
wordt een volumetrische meetmethode gebruikt. Een vereen
voudigd schema is hieronder weergegeven in fig. 2-1.

KAMER. 1
pLv"jE

I J J ~.o.
4r t

~ +-
c:::: Ii-

\:"':~'.:.':"':.f"~\: .. ,.::·t..=J.::.l-o;" ,,:,. ':'.,·:"';~t:
L- ......-J~ ..

KRI'1~R. 2 1

Vlls+ ~
V

..

Fig. 2-1

De essentie van het meetproces is als volgt:
- In kamer 1 zit een gas met een andere (partiele of totaal)

druk dan in kamer 2.

- Hierdoor ontstaat een nettoflux door de vloeistoflaag.
- Deze flux veroorzaakt een verandering van de verschildruk

tussen kamer 1 en 2.
- De verschildrukopnemer (VDO) meet dit en stuurt een servo,

die een plunjer aandrijft die de zaak weer bijregelt.
- De snelheid van deze plunjer is nu een maat voor de flux

door de vloeistoflaag.
Er zijn twee verschillende soorten metingen met behulp van
de plunjer mogelijk, die respectievelijk in de twee volgende
paragrafen besproken zullen worden.

2.2. Metingen met een absoluut drukverschil

Bij deze meetmethode zit in kamer 1 en 2 hetzelfde gas, waarbij
we met behul p van het pl unjersysteem een drukverschi 1 '" P over
de laag handhaven. Dit drukverschil veroorzaakt een diffusie
van het gas door de vloeistoflaag. Hiervoor zijn de volgende
wetten geldig:

Fi ck : J = -0 *' (2.1)
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Hen ry : e = a p (2.2)

(2.1) en (2.2) geeombineerd geeft

J = -~t (2.3)

met ~ =aD (2.4)

(Torr)
vloeistof voor

-1 -1 -1(mol.em .see .Torr )

Hierin is J - gasflux (mol.em-2.see-1)
O d'ff ' ..ff' ..· t (2 -1)- 1 USleeOe lelen em .see
c - eoneentratie van het gas in de

vloeistof (mol.em-3)
a - oplosbaarheidseoeffieient van het

gas in de vloeistof (mol.em-3.Torr-1)
p - partiele druk van het

gas in de vloeistof
~ - permeabi 1i tei t van de

een bepaald gas

Voor het totale gas trans port door de laag geldt nu

~ = A.J (2.5)

waarin ~ - gasstroom (mol.see-1)
A - oppervlakte van de vloeistoflaag (em2)

We nemen aan dat in het stationaire geval het verloop van de
partiele druk over de laag lineair is. dus dat

~=~ (2.6)

met d- dikte van de vloeistoflaag (em)

Substitutie van (2.6) in (2.3) geeft

J = -~¥- (2•7)

Voor de toe- respeetievelijk afname van het aantal deeltjes
in de beide kamers geldt

dn
= ~2 (2.8)~ =- crt1

waarin n - totaal aantal dee1tjes in kamer 11
n2 - totaal aantal dee1tjes in kamer 2
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Voor de volumeverandering van de kamers geldt

(2.9)

hi eri n is V1,V2 - volume van kamer 1, 2

AI - oppervlak van de plunjer

~ - plunjersnelheid

(em3)

(em2)

(em.see-1)

De algemene gaswet levert

"lR TP1 =....,V.....
1
- (2.10)

(2.11)

waarin

Dit geeft

P1,P2 - druk in kamer 1, 2 (Torr)

T - temperatuur in de kamers (oK)
4 3 -1 0 -1R - universele gaseonstante (6,236.10 Torr.em .mol • K )

Met behulp van ons plunjersysteem houden we AP = constant.
Een keer differentieren levert dan

RT dn 1 n1RT dV1 RT dn 2 n2RT dV2O=V1Of -VZ dt -V2Of +VZ dt (2.13)
1 2

Substitutie van (2.5), (2.8) en (2.9) in (2.13)

n R T n R T
_~ AJ + 1 AI dx _ RT AJ + 2 AI dx = 0 (2.14)

v1 V 2 dt V2 V 2 df
1 2

AI dx (V V) AI ~ ( V2 )df P1 2 + P2 1 O~ P2 + Ap ~ + V
J = =-.......;...-----~1~- (2.15)

ART ( V1 + V2 ). ART

Als V1 = V2 wordt (2.15) nog iets eenvoudiger:

I dxA df ( P2 + ~ Ap)
J = ART (2.16)
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Uit (2.16) is met behu1p van (2.7) de permeabi1iteit van het
gas door de v1oeistof te bepa1en.

2.3. Metingen met een partiee1 drukversehi1

Deze metingen versehi11en sleehts weinig van die in de
vorige paragraaf. Er staat echter nu geen abso1uut drukversehi1
over de 1aag (A P = 0). maar een parti ee1. Dat wi 1 dus zeggen
dat we in kamer 1 en 2 twee versehi11ende gassen hebben. of in
ieder geva1 gasmengse1s van versehi11ende samenste11ing.
Er ge1dt nu

(2.17)

(2.18)

Omdat ~Ptot = 0 • is

(2.19)

p - partie1e druk van gas a in kamer ia.,
~Pa - partiee1 drukversehi1 tussen kamer 1 en 2

Gas a en b zu11en nu in tegengeste1de riehting diffunderen.
We krijgen dus een netto gasf1ux door de 1aag waarvoor ge1dt

(2.20)

De verdere af1eiding ver100pt dan verder ana100g aan die
in 2.2 • zodat we uiteinde1ijk krijgen

(2.21)

met p - totaa1druk in de kamers

R - universe1e gaseonstante

T - temperatuur in de kamers
dxdt - p1unjersnelheid

At - opperv1ak van de p1unjer

A - opperv1ak van de v1oeistof1aag

(Torr)

(TOrr.em3.mo1-1•oK-1)

(oK)

·1(em.see )

(em2)

(cm2)
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l.l b APb
en J b = -dT--';;' (2.22)

geeft dit voor het permeabiliteitsverschil

(2.23)

Met bovenstaande methode kunnen we dus alleen het verschil
in permeabiliteit van de vloe1stof voor gas a en gas b meten.
niet de absolute waardes. Hiervoor moeten we dan de methode
uit 2.2 gebru1ken of. wanneer 02 een van de gassen is. een
meetmethode met behulp van een zuurstofelektrode (zie 2.4)

2.4. Metingen met behulp van de p02-elektrode

Zoals we in de vorige paragraaf zagen meten we bij de meting
met partieel drukverschil alleen een verschil in permeabiliteit
tussen beide diffunderende gassen. Wanneer we echter zuurstof
als een van die twee kiezen kunnen we met behulp van een
zuurstof- of p02-elektrode de permeabiliteit van zuurstof apart
bepalen (en daarmee indirekt dus ook die van het andere gas).

~LEkhi$c.~E

RI9H.5LlJi~j/'(~~/'f

Fig. 2-2



-8-

De p02-elektrode is schematisch weergegeven in fig. 2-2.
De werking berust op het volgende principe:
In een met gel gevulde ruimte op de top van de elektrode
bevinden zich een kathode en een anode. Het geheel wordt
van de buitenwereld (in d,t geval het te meten gas)
afgesloten door een teflon membraan. Aan de elektrodes
vinden de volgende reacties plaats

kathode: O2 + 2 H20 + 4 e.... 4 OH-

anode 4 Ag + 4 Cl -.... 4 AgCl + 4 e

De zuurstof die aan de kathode komt wordt dus allemaal omgezet.
Door de kathode met behulp van een uitwendige spanningsbron
negatief ten opzichte van de anode te houden worden alle OH
ionen onmiddellijk afgevoerd. Nu is de aanvoersnelheid van
nieuwe 02-moleculen dus bepalend voor de stroom door de
spanningsbron. De aanvoer van 02-moleculen vindt plaats door
diffusie door het teflon-membraan, en deze is rechtevenredig
met de p02. Zodat dus ook de elektrische stroom die gaat lopen
rechtevenredig is met de p02.
De gevoeligheid van de meter kan nog gevarieerd worden voor
verschillende schaalbere"iken. Uitlezing kan geschieden in
procenten zuurstof of in millivolts. Een ingebouwde thermistor
corrigeert automatisch voor de temperatuurgevoeligheid van
de meting.
Zoals uit bovenstaande duidelijk zal zijn dient de elektrode
regelmatig, en zeker na aanbrengen van nieuwe gel of teflon
membraan, geijkt te worden. Dit geschiedt met behulp van gas
mengsels van bekende samenstelling.
De p02-elektrode zit in onze meetopstelling in de bovenkamer.
Bij metingen met 100 %O2 - °%O2 houdt dit in dat we het nauw
keurigst meten met O2 in de onderkamer.De p02-meter kan dan
op zijn gevoeligste schaalbereik (i .e. 5 %schaal) werken.
Er zal nu een formule afgeleid worden voor de bepaling van
de permeabiliteit van de vloeistoflaag voor zuurstof (~O ).
In fig. 2-3 is een eenvoudige schets getekend van de 2
meetopstelling met de p02 elektrode. We gaan, op tijdstip t = 0,
uit van 100 %O2 in de onderkamer en 100 %N2 (of ieder ander
willekeurig gas) in de bovenkamer. Het plunjersysteem zorgt
ervoor dat er geen totaal drukverschil tussen beide kamers kan
ontstaan.
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~------------- ----\
I
I
I

1..._---_..1

Fig. 2-3

Voor de hoeveelheid O2 in de bovenkamer gaan we weer uit
van de ideale gaswet

Po V = nO R T
2 2

(2.24)

Hieruit volgt voor de toename van die hoeveelheid

dno V apO Po av
~ = - -2 +~ - (2.25)
dt RT at RT at

Deze is gelijk aan de 02-stroom door de laag

dn
~ = A J
dt O2

(2.26)

We dienen nu een schatting te maken van het volume dat
aan het diffusieproces "meedoet". Voor de afleiding nemen
we aan dat dit in eerste instantie het kamervolume is.Dat
dit een reele aanname is blijkt uit het verslag van Vader en
Willems (Lit. 7 ). Zij vonden voor de diffu~constanten

van de kamer en van het buizensysteem daarachter respectievelijk
8 en 7300 sec. Verder nemen we ook aan dat de eerste
tientallen seconden dit volume ook nog niet verandert. dus dat

21 = 0
at

(2.27)

We kunnen (2.25) nu vereenvoudigen. Alvorens dit te doen
dient echter nog bedacht te worden dat de p02-elektrode een
ei gen consumpti e heeft. di e recht evenredi 9 is met de
partiele zuurstofdruk. De totale uitdrukking wordt dan

V ~ dn
RT dt 2 =~2 = A J02 - KpP02 (2.28)

waarin Kpde consumptie van de elektrode ;s in (mol.Torr-1.sec-1)
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Met
~ Po

geeft ditJO = ~ a - 2
2 2 d

A~O ~Po V dpo
2 2 =__2

+ Kppo (2.29)
d R T dt 2

We hebben de zuurstofconsumptie gemeten onder zo ongunstig
mogelijke omstandigheden ( p02 = 740 Torr) en zelfs dan

-12bleek deze verwaarloosbaar klein ( ~p02 = 0,5.10 mol/sec)
ten opzichte van A~OJ~P02 / d)( 0,5.10-9 mol/sec).

We vinden dus uiteindelijk voor de permeabiliteit van de
vloeistof voor zuurstof:

V~2 d
~ =
O2 ART ~PO

2

en in het bijzonder op t = 0

(2.31)

Door de vrij grote relatieve onnauwkeurigheden in de bepaling
van V (! 5 %), -(dPO /dt)t=O (2 a 3 %) en d (1 tot 4 %,
afhankelijk van de l~agdikte) is de relatieve onnauwkeurigheid
van deze meetmethode niet kleiner dan 8 a 12 %.
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3. Praktische uitvoering en problemen

3.1. Het meetsysteem

Het eigenlijke meetsysteem is weergegeven in fig. 3-1. De
membraanhouder met de vloeistoflaag (zie 3.4) wordt ingeklemd
tussen onder- en bovenkamer.

v. 0.0.1-_-1

Fig. 3-1

t<K.

Door middel van de persluchtkranen K1 tim K4 wordt het meet
systeem van de buitenwereld afgesloten. Tussen onder- en
bovenkamer bevindt zich een capacitieve verschildrukopnemer(V.D.O.)
die geschikt is voor verschildrukken van maximaal 1 Torr. De
kortsluitkraan KK dient ter beveiliging van deze verschildruk
opnemer. In de meetopstelling is ook nog een totaaldruk-
opnemer opgenomen (in de onderkamer).
De p02-elektrode is in de bovenkamer gemonteerd. midden boven
de vloeistoflaag.
De plunjer wordt aangedreven door een servomotor die een
schroefspil laat draaien. De hoekverdraaiing van deze spil
wordt op een x-t recorder geregistreerd. Hieruit is dx/dt
grafisch te bepalen. De verschildrukopnemer en de plunjer
maken deel uit van een teruggekoppeld systeem. Het gehele
elektrische systeem is weergegeven in fig. 3-2.
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'V!'o Hz

x

Fi g. 3-2

3.2. De totale meetopstelling

De plaatsing van het meetsysteem in de rest van de meet
opstelling is te zien in fig. 3-3. Het eigenlijke meetsysteem
bevindt zich in een met lucht gethermostateerde bak. Door het
rondpompen van water door de dubbele wand wordt deze bak op de
gewenste temperatuur gehouden. De temperatuur van dit water
wordt gemeten met behulp van een platina weerstand. Een koeler
die is aangesloten op een kryostaat zorgt voor de afkoeling
van het water. Een regeleenheid stuurt de stroom door een
stookspiraal, dat voor de (eventuele) verwarming van het
water wordt gebruikt. Deze regeling werkt vol gens het aan-uit
principe, waarbij een in te stellen referentieweerstand
vergeleken wordt met de eerder genoemde platina weerstand.

1
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Voordat een meting begint worden de beide kamers eerst
voldoende lang met twee maal bevochtigde gassen van de
gewenste samenstelling doorgespoeld. "Voldoende lang" wil
zeggen dat het concentratieverloop over de laag zich moet
kunnen instellen en dat eventuele (ongewenste) gasresten
uit het buizensysteem verwijderd moeten zijn. Dit laatste
vergt nogal wat tijd, omdat er een "dode ruimte" in het
systeem zit, waar niet rechtstreeks doorheen gespoeld kan
worden. In de meeste gevallen wordt daarom langer dan 45
minuten a 1 uur gespoeld.
Er worden bevochtigde gassen gebruikt om een eventueel
verdampen van de vloeistoflaag zo veel mogelijk tegen te
gaan.
Het spoelsysteem is weergegeven in fig. 3-4.

I

- - I--------------

,
I

I

1.1 Ii.E~I'\O~"'~"''C8~K_

IRk,

Fig. 3-4

De gassen worden opgeslagen in de mengvaten 1 en 2. Met
behulp van de vacuUmpomp kan zo'n mengvat vacuUm gezogen
worden, voordat het gevuld wordt met het gewenste gas. Met
behulp van de gasmengpomp kan een gasmengsel van een
gewenste samenstelling worden gemaakt.
De bevochtigers B1 en B2 zitten in een aparte thermostaatbak,
die ook op de temperatuur van het meetsysteem wordt gehouden.
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Ze fungeren tevens als gaspompen. De bevochtigers B3 en B4
bevinden zich in de grote thermostaatbak, en hebben dus altijd
de temperatuur van het meetsysteem.
K5 en K6 zijn keuzekranen met de standen boven, onder, beide
open en beide dicht.Dit vereenvoudigt het omdraaien van de
gasmengsels aanzienlijk, omdat nu niet eerst de bevochtigers
met het nieuwe gasmengsel behoeven te worden verzadigd (dit
duurt uren). K1 tim K4 tenslotte zijn de al eerder vermelde
persluchtkranen, die het meetsysteem hermetisch kunnen
afsluiten.
De druk in onder- en bovenkramer wordt tijdens het spoelen
zo gelijk mogelijk gehouden met met behulp van de regelkranen
RK9 en RK10 en de verschildrukopnemer. Tijdens de metingen
kunnen de bevochtigers al met nieuwe gasmengsels gespoeld
worden via de kranen K7 en K8.
In de beide meetkamers bevinden zich ook nog kleine water
reservoirs, om de gas sen zo optimaal mogelijk verzadigd te
doen zijn.

3.3. De membranen

De vloeistoflaag wordt met behulp van membranen op Z1Jn
plaats gehouden. Deze membranen dienen aan een aantal
eisen te voldoen. Zo moe ten ze ondoorlatend zijn voor
vloeistoffen, wel erg doorlatend voor gassen, een zekere
stijfheid bezitten en liefst ook nog goed doorzichtig zijn.
We hebben bij onze metingen twee soorten membranen
(Micro Poreus Teflon en Goretex) gebruikt, die aan al deze
eisen goed voldoen. Daarnaast zijn er ook nog enige andere
membraansoorten getest, die echter minder bleken te voldoen.
De ei genschappen van de verschi 11ende membranen zi jn ui tgezet
in onderstaande tabel.

r
~P 2 1-1 doorlatend voor opmerkingenRO =--(Torr.cm.sec.mol ) vloeistof ?

2_J
• 10

8$i 1i conen (520 + 20) nee O2 lost erin op

M.P.I. (3,7 + 0,2) · 10
8 nee

Nuclepore (1,6 + 0,5) · 10
8 ja, bij aanraking scheurt snel

Goretex (0,96 + 0,06) · 10
8 nee erg rekbaar

~
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De diffusieweerstand van het membraan voor zuurstof is,
behalve bij het siliconenmembraan, gemeten met behulp van
de p02-elektrode. Het siliconenmembraan kon als enige met
een totaal-drukverschil en de plunjer gemeten worden,
omdat dit een voldoende hoge diffusieweerstand bezat om
er een drukverschil over te kunnen handhaven. Bij de overige
membranen "woe i" het gas er meteen doorheen.
Overigens is het siliconenmembraan het enige membraan waarin
het diffunderende gas oplost. Bij de andere membranen vindt
het gas transport plaats door de porien.
De kleinste waterlaag die wij gebruiken (d = 130 ~m) heeft
een diffusieweerstand van + 4000 .108 Torr.cm2.sec.mol-1 .
We zien dus dat zelfs dan de weerstand van de M.P.T.,
nuclepore en goretex membranen te verwaarlozen is. Alleen
het siliconenmembraan heeft een niet verwaarloosbare
diffusieweerstand.

3.4. De membraanhouder

Om de membranen op hun plaats te houden en de vloeistoflaag
er tussen aan te kunnen brengen wordt een membraanhouder
gebruikt. Deze is weergegeven in fig. 3-5.
In de middenring bevinden zich de vloeistofkanaaltjes.
Via deze kanaaltjes kan de vloeistoflaag tussen de membranen
aangebracht worden. Door middel van twee kraantjes kunnen ze

I
oloo R..so M E"d.E A~R'•. I

(a.]

13'
t

ME,.. bRRRI'f
R ~s 1:", rid.s. to;",
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gesloten worden. De dikte van de laag wordt bepaald door
een afstandsring, die in de middinring past. Van deze
afstandsring bestaan meerdere, uitwisselbare exemplaren,
zodat we de dikte van de vloeistoflaag kunnen varieren.
De membranen worden opgespannen met behulp van respectievelijk
onder- en bovenring. Het geheel wordt lekdicht afgesloten
door O-ringen, en met schroeven vastgezet.

3.5. Bepaling van de dikte van de vloeistoflaag

De diktebepaling is altijd een belangrijke bron van onnauw
keurigheid geweest bij de diffusiemetingen. De ~g en ~~ zijn
beide rechtevenredig met de dikte (zie (2.7) en (2.23)). Nu
is de dikte van de afstandsring welliswaar nauwkeurig genoeg
bekend, maar door het vullen zal de laag altijd bol gaan staan.
Jo Schout (lit. 4) en Joost Janssen (lit. 5) bepaalden daarom
tijdens hun afstudeeronderzoek de dikte met behulp van een
IIfotonic sensor". Deze meetmethode heeft een maximale relatieve
nauwkeurigheid van 4 tot 10 % (afhankelijk van de laagdikte).
Om tot een grotere nauwkeurigheid te komen zijn wij naar een
alternatieve methode gaan zoeken. We hebben die uiteindelijk
gevonden in de toepassing van aandrukplaatjes van een materiaal
dat voor 95 volumeprocenten uit lucht bestaat. Dit materiaal
heet "Retimet" en is vervaardi gd van een ni kkel-chroom legeri ng.
Het Retimet paart de eigenschappen van een vaste stof (stevig,
vlak af te snijden) aan een erg grote permeabiliteit voor gassen.
In de diffusieweerstand van de membranen met en zonder de
Retimet ondersteuningsplaatjes valt zelfs geen meetbare
verandering waar te nemen.
Door middel van vonkverspaning is het Retimet op ±4 ~m nauwkeurig
vlak te maken.
De Retimet plaatjes rusten op de afstandsring en worden aangedrukt
door middel van klemringen. Het geheel is schematisch afgebeeld
in fi g. 3-6.
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Wanneer we de Retimet aandrukplaatjes gebruiken nemen we nu verder
aan dat de dikte van de vloeistoflaag exact gelijk is aan die van
de afstandsring (Met inachtneming van de relatieve onnauwkeurig
heid in de dikte van de afstandsring en het Retimet natuurlijk).
De verbetering in de nauwkeurigheid van de laagdikte is
aanzienlijk: De relatieve onnauwkeurigheid varieert nu van 4 %
voor dunne lagen tot 1 %voor dikke lagen (resp. 150 en 800 ~m).

tlIn fig. 3-7 is een foto te zien van het Retirnet "me taalschuim"
onder de microscoop (100 X vergroot).

Fig. 3-6 : Retimet 100 X vergroot.

N.B. Door de toepassing van dit ondersteuningsmateriaal valt
Nuclepore als eventueel te gebruiken mernbraansoort af. Dit
lekt namelijk bij aanraking.
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3.6. Vu11en van de membraanhouder

Voor het vu11en van de membraanhouder is een reprodueeerbare
vu1methode ontwikke1d. Deze ver100pt a1s vo1gt:

- Van de slang met de v10eistof (water of hemog10bine) wordt
eerst geeontro1eerd of er geen 1uehtbe11en in voorkomen.

- Beide kraantjes worden geopend en de slang wordt aanges10ten
op de membraanhouder. Deze wordt vervo1gens met een overdruk
van 2 A 3 em v10eistof gevu1d.

- Tijdens het vu1proees is het onderste Retimet p1aatje a1
bevestigd. Het bovenste eehter nog niet. omdat daarmee het
vu1proees nog gevo1gd kan worden. (Bovendien ver100pt het
vu11en aanz;.n1ijk eenvoudiger WaAaeer een p1aatje nog niet
op zijn p1aats zit).

- Wanneer de membraanhouder over100pt in de tegenover1iggende
slang wordt het gehee1 horizontaa1 ge1egd (zie fig. 3-8) en
wordt het bovenste Retimet p1aatje bevestigd.

- De membraanhouder za1 door aandrukken van het p1aatje weer
iets 1eeg 10pen. Wanneer. bij een overdruk van 2 ~ 3 em de
sitlJatie zieh gestabi1iseerd heeft worden de kraantjes ges10ten.

- De houder met de v10eistof1aag kan nu in de opste11ing
aangebraeht worden.

" "'0'"....0-+~,a, a,a~,ope;r"'''' Iii"''' ,at!".J'
'F;" ~_.D
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3.7. Drift in de meetopstelling

Wanneer zich in boven- en onderkamer hetzelfde gas bevindt
en er ook geen totaal-drukverschil tussen de beide kamers
bestaat zou de plunjer zich niet mogen verplaatsen. Toch
gebeurt dit. zelfs als we de vloeistoflaag vervangen door
een stalen plaat. Met name in het laatste geval is het
duidelijk dat er geen transport tussen de beide kamers kan
plaatsvinden. We hebben hier dus te maken met een schijnflux.
die blijkbaar veroorzaakt wordt door andere effecten.
Door voorgangers is getracht een mogelijke oorzaak voor dit
verschijnsel te vinden. Niemand is hier echter in geslaagd.
wel zijn een aantal mogelijkheden uitgeschakeld.

-12 -2-1De grootte-orde van deze schijnflux is ~ 10 mol.cm .sec •
Een meting van een waterlaag met een absoluut drukverschil van
1 Torr heeft een flux van de zelfde orde van grootte. Door de
drift is dit soort metingen dus erg onnauwkeurig. Reden waarom
wij vrijwel al onze metingen met een partieel drukverschil
hebben verricht.
Overigens hebben we bij bepaalde metingen aan hemoglobinelagen
(bij kleine partiele drukverschillen) ook last van de drift.
We hebben in die gevallen steeds de gassen omgewisseld. er van
uitgaand dat de drift in een bepaalde tijd redelijk constant
b1i jft.
In onderstaande tabel zijn een aantal driftmetingen uitgezet.

,- 12 I -2 -1 "datum soort gas Jdrift'lO (mol.cm .sec ) opm.

30-05-78 N2-N2 + 0.97
6-06-78 O2-02 +11
9-06-78 O2-°2 + 8.1 {afZOnderl; jke

12-06-78 N2-N2 + 1.62 bevochti gers
028-06-78 O2-02 + 4.3 temp. = 15 C

26-02-79 N2-N2 - 2.4
14-03-79 1ucht - 2.5
15-03-79 lucht - 0.6
16-03-79 50 %02/N2 + 4.2
23-03-79 N2-N2 - 2.6

De enige conclusie die uit bovenstaande metingen getrokken
kan worden is dat de drift voor zuiver stikstof iets kleiner
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lijkt te zijn dan die voor zuivere zuurstof. Omtrent grootte
of riehting is verder geen uitspraak te doen. Wel mag worden
aangenomen dat de sehijnflux niet groter wordt dan

-12 -2-1ca. 10.10 mol.em .see .
Bij de diffusiemetingen hebben we verder de drift als
vaststaand versehijnsel opgevat en de invloed ervan op de
metingen traehten te beperken door steeds naar een zo groot
mogelijke meetflux te streven. In gevallen waarin we dan
toeh nog met de drift te maken kregen. hebben we de diffusie
steeds twee kanten opgemeten. dat wil zeggen de gasmengsels
verwisseld.
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4. Metingen aan water1agen

4.1. Zuurstof-stikstof

A11e metingen aan water1agen zijn verricht met een partiee1
drukverschi1, zoa1s beschreven in 2.3 • Hierbij werd dus het
verschi1 in permeab11iteit van de water1aag voor O2 en N2
bepaa1d.
Bij de eerste metingen werd de dikte van de 1aag nog gemeten
met behu1p van de "fotonic sensor", zoa1s beschreven in
lit. 2, 4 en 5 . Deze metingen hebben een re1atieve onnauw
keurighe1d van 7-12 % (afhanke1ijk van de 1aagdikte). Ze zijn
uitgezet in tabe1 1. A11e waarden van ~~ zijn het gemidde1de
van twee metingen aan deze1fde water1aag.

'rAbEL 1

datum effektieve di kte -1 -1 -1 soort~~O -N (mo1.cm .sec .Torr )
(~m) 2 2 x 1014 membraan

23-05-78 875 1,95 ±. 0,1 M.P.T.

14-06-78 1020 2,05 ±. 0,1 M.P.T.

23-06-78 930 2,0 ±. 0,1 M.P.T.

3-07-78 150 1,6 ±. 0,2 M.P.T.

16-08-78 160 1,55 ±.O,2 Goretex

31-08-78 200 1,4 ±. 0,2 M.P.T.

1-09-78 1200 1,9 ±. 0,1 Goretex

20-09-78 160 1,6 ±. 0,2 Goretex
\.

De berekening van ~~ uit de p1unjersne1heid (~) ver100pt
a1s vo1gt:

It
In 2.3 is afge1eid ~~ =~ (~) ~~. Omdat ~p op t=O nauwkeurig

bekend is, willen we ook (~) op t=O bepa1en. Nu zu11en er bij
de meting altijd inschake1verschijnselen optreden, zodat (~)t=O
niet nauwkeurig te meten is. We1 kunnen we echter de p1unjer
sne1heid gedurende 1angere tijd registreren en vervo1gens terug
rekenen naar t=O.In lit. 7 is namelijk afge1eid dat J(t) = Joe-tiT.
Wanneer we dus -In(J) tegen de tijd t uitzetten kunnen we met
behu1p van linaire regressie Jo (en daaruit (~~)t=O) bepa1en.
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Bij latere metingen werden steeds de Retimet aandrukplaatjes
gebruikt (zie 3.5). Deze metingen zijn uitgezet in tabel 2
en hebben een relatieve onnauwkeurighaid van 4-6 %. In de
eerste kolom staat aangegeven uit hoeveel metingen ~~

bepaald is, waarbij het getal tussen de haakjes aangeeft
hoeveel er hiervan onafhankelijk zijn (d.w.z. aan een nieuwe
laag bepaald)

aantal metingen 1aagdi kte (lJm) .1014 -1 -1 -1
~~02-N2 (mol.em .sec .Torr )

5 (3) 130 1,53 ±. 0,06

6 (3) 295 1,64 .:!:. 0,05

7 (4) 430 1,76 .:!:. 0,04

7 (4) 647 1,90 .:!:. 0,04

8 (5 ) 855 1,96 .:!:. 0,03
"-

\. tabel 2 ./

Om de ~O ook apart te kunnen bepalen werd de in 2.4 beschreven
p02-elektrode gebruikt. Deze meetmethode heeft, bij gelijktijdige
toepassing van Retimet, een relatieve onnauwkeurigheid van
8 a 12 %. De meetresultaten staan uitgezet in tabel 3, waarbij
in de eerste kolom weer het totaal aantal metingen en tussen
haakjes het aantal onafhankelijke metingen vermeld staat.

r
aantal metingen laagdikte (~m) .1014 -1 -1 -1

lJO (mol.em .see .Torr )
2

4 (3) 130 3,0 :!: 0,2

5 (4) 295 3,2 ±.O,2

5 (3) 430 3,3 ±. 0,2

6 (4) 647 3,5 .:!:. 0,2

9 (6 ) 855 3,6 .:!:. 0,2
\.. J

l tabel 3 )

Uit alle drie de tabellen blijkt een verband aanwezig te zijn
tussen de permeab1fiteit en de dikte van de waterlaag. In de
nu volgende paragraaf zal getracht worden h1ervoor een plaus1bele
verklaring te geven.
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4.2. Het wandlaageffect

In de vorige paragraaf zagen we dat zowel ~02 als ~~(02-N2)

afhankelijk is van de laagdikte. Een'verklaring kan gezocht
worden in de hypothese dat er tijdens de metingen een wand
laageffect optreedt.Dit houdt in dat het diffunderende gas
zich dicht bij de wand nog niet homogeen over een dwars
doorsnede verdeeld heeft (zoals bij een IInette ll een
dimensionale diffusie het geval zou zijn). maar grens
verschijnselen vertoont. Deze laatste zouden dan veroorzaakt
kunnen worden door de gaatjesstructuur van de membranen
(De gaten fungeren als het ware als uitstroomopeningen voor
het gas). Zo'n wandlaag zal uiteraard alt1jd even breed zijn.
zodat het effect voor dunne lagen relatief sterker doorwerkt
dan voor dikkere.
We zullen nu eerst kwalitatief bekijken wat de invloed van
zo'n wandlaag op de permeabiliteit zou zijn. om daarmee
aannemelijk te maken dat het waargenomen verschijnsel inderdaad
een wandlaageffect is. Vervolgens zullen we dan enkele
kwantitatieve methoden om aan de wandlaag te rekenen. beschrijven.

1. We gaan nu dus eerst uit van het aanwezig zijn van een
wandlaag. ZO'n wandlaag zal dan zowel aan de in- als aan de
uitstroomkant optreden. Verder nernen we aan dat we de
scheiding wandlaag-ongestoorde vloeistoflaag heel scherp kunnen
maken. De situatie wordt dan zoals weergegeven in fig. 4-1.

_____________________________rdw(andlaag)

dong(estoord)

-----------------------------'tdw(andlaag)

Fig. 4-1

De totale dikte van de vloeistoflaag is

dtot =dong + 2 dw

terwijl voor het totale drukverval over de laag geldt

(4.2)
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In de (quasie-)stationaire toestand geldt voor de gasflux J
door de laag: +)

~Ponr~llong ~PW·~llW
J = =-.,.--

ong dw

Uit (4.2) en

of

(4.3) volgt

J • dong + 2 J • dw
~Ptot = ~llong ~llW

(4.4)

(4.5)

met (4.1) geeft dit

~p d 1 1
tot = -!2! + 2 d (---- - ----) (4.6)
J dllong w ~llW' ~ll,"g

Dit geldt op alle tijdstippen. dus ook op t=O.
Wanneer we nu (~p/J't=O tegen dtot in een grafiek
ui tzetten. kri jgen we een rechte van de vorm y=ax+b.
die in het algemeen niet door de oorsprong gaat. In ons
geval (~llW < ~llong) snijdt de rechte de positieve V-as.
(zie fig. 4-2)

Fig. 4-2

+) Het verhaal wordt hier verteld voor de netto-gasflux door
de laag. We hebben dus stilzwijgend aangenomen dat het
wandlaageffect voor beide gassen even groot zal zijn. en
dus de wandlaag even breed.(Wat een redelijke aanname lijkt).
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Wanneer we nu ook voor al onze diffusiemetingen (~p/J)t=O

tegen dtot in een grafiek uitzetten, zien we dat deze
eveneens op een rechte liggen die niet door de oorsprong
gaat, maar de positieve V-as snijdt. In fig. 4-3 is dit
gedaan voor de ~~-metingen met Retimet (die erg nauwkeurig
zijn). Hiermee is dus aangetoond dat het waargenomen
effect inderdaad een wandlaageffect is.
N.B. Overigens zal in de praktijk de kromme natuurlijk wel
door de oorsprong gaan. Voor kleine diktes geldt namelijk
onze aanname 2dw < d niet meer, maar gaat (4.5) over in

Uit de richtingscoefficient van de rechte kunnen we met
behulp van de kleinste kwadratenmethode de ~~(02-N2)

-14 -14 -1 -1 -1bepalen. Deze bedraagt 2,05.10 i 0,08.10 mol.Torr .cm .sec

2. Nu aannemelijk gemaakt is dat er bij onze metingen een
wandlaageffect optreedt zullen we aan de hand van een sterk
vereenvoudigd model de invloed hiervan berekenen.
Bij al onze metingen worden teflon membranen gebruikt met
een maximale porie-diameter van 1 ~m. De porien, die
willekeurig verspreid liggen, denken we in ons vereenvoudigde
model gerangschikt als in fig. 4-4.

~Ptot _ d
J -~~w

(4.7)

~lD.....
j

D ,~~.

o

bO"EH"R"'Zi,~1:

ME"bA.,",pI'/

o
Fi g. 4-4

Net achter de membranen wordt slechts een gedeelte van het
wateroppervlak voor de diffusie benut. De porien doen als
het ware dienst als uitstroomopeningen. We nemen nu aan dat
het totale watervolume dat na een porie aan de diffusie

~E~Z.
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meedoet, een afgeknotte piramide vormt met een tophoek
van 450 (zie fig. 4-5). Op die uitstroomhoek van 450

wordt verderop in deze paragraaf nog ingegaan.
~.,

Op een bepaalde afstand d van het membraan zullen de
piramides elkaar gaan overlappen. We noemen d de wand
laagdikte en nemen aan dat daarna de diffusie verder
ongestoord verloopt.
In fig. 4-6 is dit alles in een verticale doorsnede van
de waterlaag weergegeven.

a.
9 .- '1

fZZ4~~~~I~Z7ZZ7~,~~rr?z ZZZ) i~l/ZZ (I!~
/ \' ' ~ , " , ' J("') h, I.

/ , , , , , " " _ .J' clh
, " " '" ...~'" " ," ''''/ 'l -'- - - - - ~ - - - - '--

J J J ! J

, - - -,',- - - - ,,- -
" " ' " ,

~;~z;b~ ,/ ""
--"'-, ,, ,

'" '-" '" '

VIIZI/I

- -,,

Fig. 4-6

Voor de dikte van de wandlaag geldt

(4.8)



-28-

In fig. 4-6 is een segmentje van de wandlaag getekend.
De totale drukval over dit segmentje bedraagt

d(~p} = ~(h) • dh
lJ ong

(4.9)

De J(h} halen we uit het gegeven dat de totale gasstroom
door een doorsnede van de laag constant is:

waarin

Door (4.9) over de wandlaag te integreren vinden we de
totale drukval over de laag:

~p = Jong J(a-:~/2 dh =
w ~lJong (g+2h}2

h=O

_ Jong _ a2 1 I(a-g}/2 _
- ~lJong' r- (g+2h) 0 -

J
=...E.!!.[ a (!:9.)
~\long! 9

(4.1l)

- d dMet ~Pw - Jong ' ~ kunnen we ~\lw in ~\long uit rukken:
~lJw

(4.12)

Dit ingevuld in (4.6) geeft

Wanneer we onze membranen onder de microscoop leggen kunnen
we enigszins een schatting maken van a en 9 • Zoals we al
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eerder zagen is 9 ~ 1 ~m. Voor a levert een grove schatting
ca. 7 ~ 8 ~m. Invullen in (4.13) levert

fj Ptot dtot 11 2 -1------ =x--- +(2,2 + 0,4).10 Torr.cm .sec.mol (4.14)
J ~ong -

De laatste term geeft de doorsnijding van de rechte met
de V-as. De fysische betekenis ervan is dat dit de extra
diffusieweerstand is die het wandlaageffect oplevert.
Wanneer we deze waarde vergelijken met de experimenteel
gevonden waarde zien we dat de theoretische ongeveer 40 %
lager ligt. Een behoorlijke afwijking, maar er dient wel
bedacht te worden dat het hier om een sterk vereenvoudigd
model gaat en dat de schatt1ngen van 9 en vooral a erg
ruw waren.

3. In het stationaire geval geldt voor de concentratie van
het gas in en juist boven de vloeistoflaag de Laplace-
ve rge1i j kin9

·ic = 0 (4.15)

(4.16 )

Dit bracht ons op het idee om een elektrisch analogon te
beschouwen. Voor de elektrische potentiaal U geldt
namelijk in analogie van (4.15)

·iu = 0

Met dit analogon kunnen we nagaan in hoeverre de diffusie
hoek van 450 een reele aanname was.
We beschouwen de gaten in ons membraan als elektrische
puntladingen met sterkte Q. De verdeling nemen we weer als
in fig. 4-4. Door de inhomogene verdeling van lading over
het membraanvlak zal nu de potentiaal in een vlak op afstand h
hiervandaan, niet constant zijn. Recht onder een puntlading
(= membraanopening) zal de potentiaal (= concentratie) maximaal
zijn, terwijl deze midden tussen vier puntladingen minimaal
is. Het procentuele verschil tussen Umin en Umax geeft een maat
in hoeverre het wandlaageffect nog invloed heeft.
We hebben bovenstaande berekeningen uitgevoerd voor een model
met 21 puntladingen, verdeeld zoals aangegeven in fig. 4-7.
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Voor h= ia geldt Umax = 16,21 Q/a en Umin = 14,15·Q/a.
Voor h= ia geldt Umax = 13,7 Q/a en Umin = 13,3 Q/a.
We zien dat voor h= la de uiterste waarden van de potentiaal
nog ongeveer 7 %van een gemiddelde afwijken, terwijl voor
h= ia die afwijking nog maar 1,5 %bedraagt. Hiermee is dus
aangetoond dat onze keuze voor de uitstromingshoek (450

)

een rein e is.

4. Het elektr1sche analogon kan twee-d1mens1onaal op een
leuke man1er z1chtbaar gemaakt worden. We gebru1ken h1ervoor
een geleidende pap1ersoort (teledeltos). Wenneer we daar een
spann1ngsbron op aanslu1ten kunnen we met behulp van een
ga1vanometer de equ1 potent1 aa111 jnen 'Iopzoeken II. Door
carbonpapier onder het gele1dende pap1er te leggen en een
scherpe stift als meetelektrode te gebru1ken kunnen we de
equipotent1aallijnen zelfs tekenen.
Als model voor onze uitstroomopen1ng kiezen we een goed
geleidende cilinder, waarvan de diameter 1/7 van de papier
breedte is. Deze fungeert als positieve elektrode. Als
negatieve elektrode nemen we een horizontale geleider over
de gehele breedte van het papier (die dus overeenkomt met
het midden van de vloeistoflaag. daar d1ent immers, uit
symmetr1e-overwegingen, een equipotent1aalvlak te l1ggen)
De totale opstelling is weergegeven in fig. 4-8.
We meten de spanning Umet behulp van een nul methode.
De decadebanken R1 en R2 worden zo 1ngesteld dat de stroom
door de galvanometer nul is. U kan dan met behulp van de
voltmeter afgelezen worden.
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Fig. 4-8

In fig. 4-9 zijn de gemeten equipotentiaallijnen weergegeven.
terwijl in fig. 4-10 {8U/I} tegen dtot is uitgezet {8U is
gecorrigeerd voor de kontaktpotentiaal tussen papier en
cilinder}.

- . -- - - ---. ------_ ... -~
------- --_ ... ---

h:::..!.ct
2.

,, ,,
- _.....

,

----- .. ----------

Fig. 4-9

We zien in fig. 4-10 dat er weer een "wandlaagweerstand"
optreedt. Omdat we nu een twee-dimensionaal model hebben
wordt de berekening ervan iets anders dan bij de
afleiding van {4.11}. We gaan weer uit van een uitstroomhoek
van 45°. Fig. 4-9 toont immers aan dat dat ook in dit geval
een zeer reele aanname is.
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In dit geval geldt ook weer voor de totale spanningsval
over de laag. analoog aan(4.4)

(4.17)

waarin (j geleidbaarheid van het
(4.17) nu schrijven als

- elektrische weerstand
- elektrische weerstand

d
Er geldt R =l~ong (j a
materiaal is. We kunnen

van de ongestoorde laag
van de wandlaag

d
t\U = 1....Q!!.[ + R
! (j a w (4.18)

Voor een kleinreepje uit de wandlaag geldt

1 dh
d~ = a . 2h +g (4.20)



(4.21)

(4.22)
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Dit geeft geintegreerd over de gehele wandlaag
(a-g)/211 dh 1 aR = - ~ ";r- In -

.~ 0 £n+g £0 9
o

(4.21) invullen in (4.18), met dtot=dong+dw geeft

d
~U _ 1 tot + 1 ( In _a _ a-a)-r - Ci'a- 20 9 T

Invu'len van de bij ons experiment gevonden waarden geeft

d
~ =!. tot + 1000 n

J. 0 a (4.23)

Vergel ijkend met de experimenteel gevonden waarde van
de grenslaagweerstand in fig. 4-10 zien we dat onze
theoretisch gevonden waarde daar erg goed mee overeen
komt. De keuze van een uitstroomhoek van 450 was dus ook
hier een erg goede.
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4.3. Permeabiliteitsmetingen aan andere gassen.

Behalve aan zuurstof-stikstof is er ook aan een aantal
andere gassen gemeten. am preeies te zijn werden aan
alle mogelijke paren van de gassen zuurstof. stikstof.
helium en argon metingen verrieht. Voor de eombinaties
waarbij zuurstof niet betrokken was kon met behulp van
het plunjersysteem uiteraard alleen het versehil in
permeabiliteit van water voor de beide gassen bepaald
worden. Alle metingen werden twee maal verrieht. met
beurtelings gas 1 en gas 2 in de bovenkamer. Als medium
werd gedestilleerd water tussen goretex membranen
(ondersteund door Retimet) gebruikt.
De dikte van de laag was 647 ~m en de uitkomsten werden
geeorrigeerd voor het in § 4.2 besproken wandlaageffeet.
De metingen zijn uitgezet in onderstaande tabel:

I
1 - 2 14 -1 -1 -1 1i teratuur-gas gas L\.~ .10 (mol.em .Torr .see )

waarde (9.10.13.14

O2 - N2 2.05 ! 0.1 2.0 ! 0.7

He - N2 1.70 ! 0.2 1.3 ! 0.6

Ar - N2 2.15 ! 0.2 1.1 ! 0.6

O2 - He 0.45 ! 0.2 0.7! 1.0

O2 - Ar - 0.15 ! 0.2 0.9! 1.0

Ar - He 0.05 ! 0.2 - 0.2 ! 0.8

Uit de metingen met de p02-elektrode blijkt dat ~02 = 3.7 ! 0.2 •

Met behulp hiervan en met de zes vergelijkingen uit boven
staande tabel (waarvan er overigens maar drie onafhankelijk zijn)
kunnen de andere ~·s berekend worden. Ze staan hieronder. samen
met de literatuurwaarden. uitgezet.

-14 -1 -I' -1 1i teratuur-gas ~gas.10 (mol.em .Torr .see )
waarde

O2 3.7 ! 0.2 3.7 .!. 0.6

N2 1.7 .!. 0.3 1.7 .!. 0.2

He 3.5 ! 0.4 3.0 ! 0.4

Ar 3.9 ! 0.3 2.8 i 0.4..
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5. Hemoglobine

5.1. Inleiding

Een van de voornaamste taken van de bloedsomloop van hogere
organismen is het verzorgen van de zuurstofdistributie door
het gehele lichaam. Waar lagere organismen nog alleen op
diffusie als transportmechanisme aangewezen zijn, neemt
deze voor hoger ontwikkelde diersoorten een veel kleinere
plaats in. Alleen aan het begin van de keten (in de longen)
en aan het eind (in het weefsel) vindt er over een kleine
afstand zuurstofdiffusie plaats. Daartussenin vindt het
zuurstoftransport door bloed plaats.
Een klein gedeelte van deze zuurstof lost fysisch op in het
bloed. Het grootste gedeelte echter bindt zich aan hemoglobine
(Hb), de voornaamste component van de rode bloedlichaampjes.
Een rode bloedcel van de mens bevat + 280.106 Hb-moleculen.

5.2. Structuur

Hemoglobine is een proteine (eiwit) met een molecuulmassa
van! 64.500. Een Hb-molecuul bestaat uit vier polypeptide
ketens (ketens van aminozuurresten). Men onderscheidt a en
S ketens, van respectievelijk 141 en 146 zuurresten. De
volgorde van de verschillende aminozuurresten is genetisch
bepaald en a en S ketens hebben ook een verschillende volg
orde.
Uitwendig resulteert dit alles echter in gelijke, drie
dimensionale structuren, monomeren genaamd. Ieder van deze
opgevouwen ketens bevat een zogenaamde heemgroep, die de
reversibele binding van een zuurstofmolecuul verzorgt.
Vier monomeren (twee a en twee a) vormen samen een
tetrameer: het hemoglobine-molecuul.(Afmetingen! 64x55x50 ~)

In het midden van de heemgroep ligt een Fe2+-ion (zie fig. 5-1).
Door de beschermde ligging van dit ion is het in staat een
zeer losse, reversibele binding met een 02-molecuul aan te gaan.
Geen oxidatie dus, maar zogenaamde oxygenatie. Overigens
bestaat er wel een geoxideerde vorm van hemoglobine, methemo
globine of hemiglobine (Hi). Bij methemoglobine is het ferro
ion een ferri-ion geworden. Het kan verder geen vrije zuurstof
meer transporteren. Onder normale omstandigheden komt het in
zeer ger1nge hoeveelheden in bloed voor (! 0,5 - 3 %).
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Fig. 5-1

Het heem veroorzaakt de rode kleur van bloed. Zuurstofrijk
bloed is helderrood (oxyhemoglobine), zuurstofarm bloed
donkerrood (deoxyhemoglobine), terwijl methemoglobine
bruin van kleur is.

5.3. De saturatiecurve

Om zuurstof te kunnen transporteren dient er een mechanisme
te zijn dat er voor zorgt dat hemoglobine op zuurstofarme
plaatsen 02 afstaat en op zuurstofrijke 02 opneemt. Dit
mechanisme is er, omdat de mate waarin hemoglobine zuurstof
bindt afhangt van de partiele zuurstofdruk (p02)' Het verband
tussen de partiele zuurstofdruk en de saturatie (= hoeveelheid
gebonden 02 / maximaal te binden hoeveelheid 02) noemt men
de saturatie- of dissociatiecurve.
Wanneer de binding van zuurstof aan hemoglobine onafhankelijk
van het reeds bezette aantal plaatsen is, volgt lJit statistische
overwegingen dat de saturatiecurve dan een hyperbool moet zijn.
Voor een eenvoudiger proteine, myoglobine (dat het zuurstof
transport in spierweefsel verzorgt) is dat ook inderdaad
het geval (zie fig. 5-2a).
Bij hemoglobine vertoont de saturatiecurve echter een

S-vormig verloop: de bindingskans is afhankelijk van het
reeds gebonden aantal moleculen. Het S-vormige verloop kan
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als volgt verklaard worden:
Aanvankelijk. als er nog vrijwel geen zuurstof gebonden is.
zal de oxygenatiekans konstant blijven en de verzadiging
dus evenredig met de p02 toenemen. Zodra er echter aan een
bepaald Hb-molecuul een 02-molecuul gebonden is. zal het
Hb-molecuul sneller geneigd z1jn een tweedeop te nemen. en
dat geldt in nog sterkere mate vervolgens voor het derde
en het vierde 02-molecuul. Gevolg: de saturatiecurve neemt
meer dan evenredig toe. Een sneeuwbaleffect. dat echter
uiteindelijk door een ander effect weer teniet gedaan wordt.
De bindingskans per bindplaats wordt namelijk welliswaar
groter. maar het aantal beschikbare plaatsen neemt aft en
de saturatiecurve zal dus weer vlakker gaan lopen. om
tenslotte bij 100 %verzadiging geheel horizontaal te
eindigen (zie fig. 5-2b).

(b)

- - - - - - ~-..;::---

10D

(a)

'10

Fig. 5-2

De onderlinge beinvloeding van de bindplaatsen aan ~~n

molecuul noemen we heem-heem interactie. In een logaritmisch
uitgezette saturatiecurve kunnen we dit effect nog beter
zien (zie fig. 5-3a en b). Myoglobine zal een rechte opleveren.
Hemoglobine echter begint als een rechte. gaat vervolgens
steeds steiler lopen. om tenslotte weer asymptotisch te
eindigen. De maximale helling is gedefinieerd als de Hill
coefficient en bedraagt onder normale omstandigheden
ongeveer 2.7 (zie ook § 5.4).
De ligging van de saturatiecurve wordt sterk door een aantal
factoren in de cel beinvloed: de concentraties van CO2• Cl-.
2.3 DPG en H+ (pH) en de temperatuur. Verhoging van de
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concentraties van genoemde stoffen verschuift de saturatie
curve naar rechts en maakt hem meer S-vormig. Verhoging van
de temperatuur verschuift de saturatiecurve eveneens naar
rechts. maar maakt hem minder S-vormig. Andere factoren.
die eveneens van belang zijn voor de ligging van de saturatie
curve. zijn bijvoorbeeld de concentraties CO. methemoglobine
en die van hemoglobine zelf.
Het nut van een S-vormige curve is dUidelijk. Bij een gering
partieel drukverval zal relatief veel meer zuurstof vrij
gemaakt worden dan bij een hyperbolisch verloop. In de
nu volgende paragrafen worden een aantal gangbare modellen
voor de beschrijving van de heem-heem interactie gegeven.

5.4. Het Hill-model

Omdat Hi" in zi jn ti jd (1~10) nogni et het preci eze
molecuulgewicht van hemoglobine wist, stelde hij het aantal
02-moleculen dat zich aan een Hb-molecuul bindt op n,
vol gens de reactievergelijking
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Dit geeft

of

met

v _= K (pO )n
1 _ Y 2

Y= [Hb( 02 )nJ
[Hb + Hb(02)nJ

(5.2)

(5.3)

(5.4)

Uit (5.2) volgt dat uitzetten van log(Y/(l-Y)) tegen log(p02)
een rechte moet opleveren met richtingscoefficient n.
De hypothese van Hill bleek later onjuist te zijn omdat
we nu weten dat er heem-heem interactie optreedt. Toch wordt
de Hill-vergelijking op dit moment weer veel toegepast. omdat
n een empirische index vormt die de mate van heem-heem inter
actie in een bepaalde hemoglobine-oplossing aangeeft. Onder
fysiologische omstandigheden is n ongeveer 2.7.

5.5. Het Adair-model

Adair ontdekte in 1923 dat zowel oxyhemoglobine als deoxy
hemoglobine tetrameren zijn (onde~ fysiologische omstandig
heden). Hierop veronderstelde hij dat de oxygenatiereactie
dan in vier fasen zal verlopen. volgens onderstaand schema:

k' ki....J.Hb4 + 02~ Ijb402 met K1 = l<'i"

k' k2--k.
Hb402 + 02 \; Hb404 met K2 = 1<.2

(5.5)
k' k~

Hb404 + 02~ Hb406 met K3 = 1<3

k' k4j
Hb406 + 02~Hb4 08 met K4 = K7
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Dit geeft voor de saturatie V

i[Hb40~ + i [Hb404] + i [Hb406] + [Hb40S]
Y = (5.6)

[Hb4] + [Hb402] + [Hb404] + [Hb406] + [Hb40S]

Nu is [Hb402] = K1[Hb4].[02]

[Hb40~ = K2 [Hb40~.[02J = K1K2[Hb4l [O~ 2

[Hb406] = K3 [Hb404]·(02) = K1K2K3 [Hb4).[02] 3

[Hb40S] = K4[Hb40JT021 = K1K2K3K4[Hb4] '[02] 4

(5.7)

Invullen in (5.6) geeft

_ K1[02] + 2K1K2[O~ 2 + 3K1K2K3 [O~ 3 + 4K1K2K3K4[02J4
y = 2 3 4

4 (1 + K1rO~ + K1K2[02) + K1K2K3[02] + K1K2K3K4[O~ )

(5.S)

Met de wet van Henry

(5.9)

waarin p - partiele zuurstofdruk p02 (Torr)
-3 -1a - oplosbaarheidscoefficient van zuurstof (mol.cm .Torr )

gaat (5.S) over in
2 2 3 3 4 4

- K1ap + 2K1K2a p + 3K1K2K3a p + 4K1K2K3K4a p (5.10)
y= 22 33 44

4 (1 + K1ap + K1K2a p + K1K2K3a p + K1K2K3K4a p )

Uit metingen kunnen de Adairconstanten (K1a, K1K2a2 enz)
experimenteel bepaald worden, wat overigens lang niet altijd
tot goede resultaten leidt.
Hoewel het Adair-model op enige belangrijke vereenvoudigingen
berust (alleen een-traps reacties, alle Hb4(02)x equivalent
voor gelijke x), wordt het toch op grote schaal toegepast.
Latere onderzoekers hebben er op voortgebouwd en getracht er
verfijningen in aan te brengen.
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5.6. Het Pauling-model

Pauling onderscheidde drie mogelijke vormen van heem-heem
interactie (zie fig. 5-4):
1. Interactie tussen heemparen.
2. Interactie tussen aangrenzende heems, waarbij de heemgroepen

samen een vierkant vormen.
3. De heems zijn gesitueerd op de hoekpunten van een tetraeder,

waarbij ieder heem dus de andere kan beinvloeden.

I 1
H H

1

H-H
~I I ?H\

I-!--H H--H

2 3

Fig. 5-4

Pauling zelf koos de tweede mogelijkheid voor zijn theoretische
model. In dit geval bestaan er zes verschillende verschijnings
vormen van het hemoglobine-molecuul. Ze staan uitgezet in
fig. 5-5. Er onder staan de relatieve hoeveelheden van iedere
toestand, uitgedrukt in de evenwichtsconstante K (van de reactie
van 02 met Hb in afwezigheid van heem-heem interactie), de
factor a waarmee de affinite1t verhoogd wordt tengevolge van
interactie en de partiele zuurstofdruk p. Al deze hoeveelheden
zijn berekend op grond van stat1stische overwegingen.

,
tot Kp

Fig. 5-5

Ingevuld voor de relatieve verzadiging Ygeeft d1t

y _ Kp + (2a+1)K2p2 + 3a2K3p3 + a4K4p4
- 1 + 4Kp + (4a+2)K2p2 + 4a2K3p3 + a4K4p4

(5.11)
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RT In K is de verandering in vrije energie die optreedt
bij binding van een 02-molecuul. terwijl RT In a de extra
interactie-energie oplevert.
Met behulp van (5.11) en de definitie van de Hill-constante n

(5.12)

leidde Coryell een verband tussen n en a af:

4a4
+ 28a3 + 28a2 + 4an = --r--__--"""""'"----

a4 + 12a3 + 38a2 + 12a + 1
(5.13)

We kunnen daarmee dus RT In a (de interactie-energie per heem)
direkt uit n berekenen. hetgeen weer een extra toepassing van
de Hill-constante oplevert.

5.7. Het Monod-Wyman-Changeux model

Dit model. het zogenaamde allosterische model. berust op
de nu volgende veronderstellingen: +)

- Hemoglobine bestaat uit vier identieke subunits. die zo
verbonden zijn dat ze equivalente posities innemen.

- Iedere subunit bezit een bindingsplaats voor 02'
- Het hemoglobine-molecuul kan in twee verschillende

toestanden (R en T) verkeren. die een verschillende
affiniteit voor zuurstof bezitten.

- Er bestaat een chemisch evenwicht tussen de R- en de
T-toestand. zelfs bij afwezigheid van zuurstof.

- De overgang van de R- naar de T-toestand gebeurt als
"a lles-of-ni ets II overgang en gaat gepaard met ruimtel i jke
veranderingen in het molecuul. (Hierbij blijft de symmetrie
echter gehandhaafd)

Voor de evenwichtsrelatie tussen R en T kunnen we schrijven

(5.14)

waarbij we L de allosterische constante noemen.

+) Het model wordt hier verder beschreven voor hemoglobine.
Het is echter ook algemeen gel dig voor ieder ander proteine.
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(5.15)

met RO= [Hbl • R1 = [Hb] enz. in de R to'stand

R1 • [Hb] • R2 • [Hb] enz. in de T toestand

Voor de diverse reactieconstanten geldt

T
K' - 11--

TO[02J

enz. (5.16)

RO ••••R4 en TO ••••T4 kunnen we weer stat1,stisch bepalen.
D1t op grond van het feit dat de kans voor RO •••• R3 om een
02-molecuul teb1nden even groot is (dus onafhankelijk van
het reeds gebonden aantal). D1t levert

en idem voor TO •••• T3

(5.17)

Kr en Kt zijn de reactieconstanten van respectievelijk het totale
R en het totale T evenwicht.
We definieren nu de fractie hemoglobine in de R toestand als

(5.18)



(5.17) hierin invullen (met a

_ (1+a)4

R= L(1+a)4 + (1+a)4
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(5.19)

Voor de saturatie Yvinden we op dezelfde manier

_ Lca(1+a)3 + a(1+a)3
Y - (5.20)

- L(1+ca)4 + (1+a)4

We kunnen voor R en Y theoretische krommen construeren. als
functie van a bijvoorbeeld. met L en c als parameters. In
fig. 5-6 zijn er een aantal uitgezet. We kunnen er uit
afleiden dat we een grotere heem-heem interactie zullen
kunnen verwachten voor grote L (R-T evenwicht naar rechts)
en voor kleine c (veel meer zuurstof aan R gebonden dan
aan T).
De curves tonen een grote overeenkomst met experimenteel
bepaalde saturatiecurves. Door de waardes van L en c te
varieren konden Monod. Wyman en Changeux zelfs een kromme
construeren die geheel samenviel met een experimenteel
bepaalde. (zie fig. 5-7).
Hoewel dit laatste natuurlijk geen bewijs is voor de juistheid
van het Monod. Wyman. Changeux model. geeft het wel aan dat
het erg goed bruikbaar is voor de verklar1ng van en berekeningen
aan heem-heem interactie.

D.) 0.5

Co .iQ

L:: 1000

11:&{
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5.8. De waarnemingen van Perutz

Perutz was met behulp van rontgen-diffractie in staat kaarten
te maken van de atoomstructuur van hemoglobine, zowel in de
R- als in de T-toestand. Hij ontdekte dat bij overgang van
ene naar de andere toestand een a-a complex! 15 0 ten opzichte
van het andere draait, waarbij de uitwendige symmetrie en de
verbinding tussen een a- en zijn bijbehorende a-keten behouden
b1i jft.
Op grond van de allosterische theorie is te verwachten dat er
in de T-structuur hechtere bindingen tussen de verschillende
delen van het Hb-molecuul bestaan dan in de R-structuur
(T =Tense, R = Relaxed). Perutz stelde vast dat dit effect
niet de normale waterstofverbindingen betrof, maar de
zogenaamde zoutbruggen (binding van N+ en 0-). Deze komen in
de T-structuur voor en in de R-structuur niet, of veel minder.
Hij toonde aan dat een molecuul waar de zoutbruggen"afgeknipt"
zijn altijd in de R-structuur blijft en een hyperbolische
saturatiecurve met een hoge zuurstofaffiniteit bezit. Evenzo
vertoonde een hemoglobinemolecuul dat (kunstmatig) altijd
in de T-strlJctuur werd gehouden ook een hyperbolische saturatie
curve, echter met een lage zuurstofaffiniteit.
Perutz' waarnemingen komen heel nauw overeen met het Monod,
Wyman, Changeux model. Toch is er een klein ,maar wezenlijk
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onderscheid. Perutz vindt namelijk na iedere zuurstofopname
verbreking van een zoutbrug. Dat heeft tot gevolg dat de
zoutbruggen niet alleen, zoals in het Monod, Wyman, Changeux
model, L verhogen, maar ook Ki. Over dit verschilpunt is nog
steeds discussie gaande.
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6. Metingen aan hemoglobine

6.1. Inleiding

Met behulp van de in hoofdstuk 2 en 3 beschreven opstelling
zijn ook diffusiemetingen aan hemoglobinelagen verricht.
Gemeten werd met runderhemoglobine, van twee verschillende
concentraties (12,5 en 19,7 g%). De meetseries aan het
hemoglobine van 12,5 g% werden gedaan voor twee verschillende
laagdiktes (647 en 855 ~m), die van 19,7 g% alleen voor een
laagdikte van 855 ~m.

Bij alle metingen werden goretex membranen en retimet
aandrukplaatjes gebruikt. De meettemperatuur was altijd
25 °e.
Dunnere laagdiktes (430, 295 en 130 ~m) werden niet gebruikt
omdat de membraanhouder dan (voor hemoglobine) erg moeilijk
of zelfs helemaal niet gevuld kon worden.
De bereidingswijze van hemoglobine uit vol bloed wordt
beschreven in § 10.1. Om de hemoglobine II vers ll te houden
wordt deze bij - 196 °e bewaard onder vloeibaar stikstof.
Op de dag van de meting of maximaal 2 A 3 dagen tevoren
wordt de hemoglobine ontdooid.
Over eventuele veranderingen in de eigenschappen van bij
deze lage temperatuur bewaarde hemoglobine, is kontakt
geweest met de Eindhovense bloedbank. Daar bewaart men de
zuivere erythocryten (rode bloedcellen) bij een temperatuur
van - 191 °e en deze zijn dan jaren houdbaar. Zodat we voor
onze hemoglobine-oplossingen verder aangenomen hebben dat
dit ook het geval is.
De hemoglobineconcentratie hebben we spectrofotometrisch
gemeten met behulp van de cyanidemethode van Zijlstra en
van Kampen. Deze methode wordt in § 10.3 beschreven.
Er zijn ook enkele metingen gedaan aan methemoglobine.
De bereiding hiervan tenslotte, staat aangegeven in
§ 10.2.

6.2. Theorie van de metingen

Alle metingen aan hemoglobine zijn verricht met een partieel
drukverschil over de laag. Bij het grootste gedeelte daarvan
hadden we 100 %N2 in de ene kamer en een 02-N2 mengsel, van

bekende samenstelling, in de andere. Bij geringe partiele
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drukversehillen over, en dus geringe netto-fluxen door de
laag, werden de mengsels steeds een keer omgewisseld, om
de invloed van de drift (sehijnflux) zoveel mogelijk te
e1"imineren.
We gaan er nu van uit dat we de laag verder kunnen besehouwen
als zijnde in ehemiseh evenwieht. Dit betekent dat de
eoneentratiegradienten door de laag dan constant zijn.
Gijsbers en de Koning (lit.3 ) toonden aan dat voor
lagen dikker dan 10-2 em deze oplossing niet essentieel
afwijkt van andere oplossingsmethoden. Ook Hemmingsen (lit25),
Wittenberg (lit.34), Colton, 5troeve en Zahka (lit24), e.a.
maakten bij de verwerking van hun meetresultaten gebruik van
deze eenvoudige oplossing. Reden waarom wij er hier ook
gebruik van gemaakt hebben.
Voor de netto-flux (02 min N2) door de laag kunnen we in dit
geval sehrijven:

met Jnetto - nettoMgasflux door de laag -2 -1(mol.em .see )

h~02-N2- Versehil in permeabiliteit van hemoglobine

voor O2 en N2 (mol.Torr-1.em-1.see-1)

Po - partiele druk in kamer 2
2

(kamer 1: Po =0)
2

- diffusieeoeffieient van hemoglobine

- hemoglobine eoneentratie

(Torr)
2 -1(em .see )

-3(Mol.em )

51,S2 - saturatie aan boven- respeetievelijk
onderkant van de laag

d - dikte van de laag (em)

(6.2)

De tweede term van (6.1) vormt de zuurstofflux ten gevolge van
gefaeiliteerd transport, de eerste het netto-transport ten
gevolge van vrije diffusie van zuurstof en stikstof.
De netto-flux kunnen we met behulp van (2.21) uit de plunjer
snelheid berekenen

J =d dx
netto ART dt
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Met Sl =0 is (6.1) van de algemene vorm

Jnetto = Apo + B.S
2

(6.3)

waarin A en B constanten zijn.
In ons geval (Peo =O. T :I 25 °e, pH = 7) is hemoglobine

2
voor Po > 50 Torr volledig verzadigd (zie bijvoorbeeld

2
Hemmingsen, lit.25). Vergelijking (6.3) gaat dan over in

J tt = APO + B.ne 0 2

In fig. 6-1 is Jnetto tegen Po uitgezet.
2

(6.4)

....r'

8=J~~1 ..··>~ ./
ro

Fig. 6-1

---+
PO:z.

Uit de helling van de rechte, A, kunnen we het verschil in
permeabiliteit van hemoglobine voor O2 en N2 bepalen vol gens

l1110 -N = A.d
2 2

(6.5)

en uit de doorsnijding met de V-as, B, de diffusiecoefficient
van hemoglobine:

D B.d
Hb :I 4mb] (6.6)

De gestreepte rechte in fig. 6-1 geeft de relatie weer die
zou moeten gelden als er alleen vrije diffusie door de laag
zou plaats vinden, dus zonder gefaciliteerd transport ten
gevolge van binding van zuurstof aan hemoglobine.
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6.3. Meetresultaten

De plunjersnelhe1d op taO hebben we weer bepaald met behulp van
l1neaire regress1emethoden, zoals beschreven in § 4.1. H1eru1t
kan door vermen1gvuld1ging met een constante term de netto-flux
door de laag d1rekt bepaald worden. In tabel 1 en 2 zijn de
meetresultaten voor respect1evel1jk d=647 ~m en d=855 ~m

weergegeven. Ook de meetresultaten die verkregen zijn met de
p02-elektrode zijn er in opgenomen.

d=647 ~m [HbJ = 12,5 =- 1.94 mmolll I
"(Torr) in kamer 2 J 11 11datum Po netto· 10 Jo .10

2 2
(mol.cm-2.sec-1)

n 12/03 745 27,6 ±. 0,4 39 + 2-
16/03 362.5 16.1 ±. 0,3 15 ±.lP

n 20/03 181 10,2 ±. 0.3 8,9 ±. 0,8

20/03 145 9,0 ~ 0,3 8,1 ±. 0,7

n 22/03 110 10,4 :!:. 0,3 10,3 ±. 0,8

22/03 73.5 9,2 :!:. 0,3 9,1 .:!:. 0,8

22/03 36.7 7,8.:!:. 0,25 7,2 .:!:. 0,7

n 26/03 29 7,2 :!:. 0,2 6,2 :!:. 0,6
.

26/03 21. 7 6,4 :!:. 0,2 5,6 :!:. 0,5

27/03 14.5 5,6 ~ 0,2 5,2 ±.O,5

n 29/03 7.2 2,7 :!:. 0,1 3,2 :!:. 0,3

De meetresultaten zijn u1tgezet in fig. 6-2. Om een mogel1jke

spre1d1ng in de meetresultaten door "verouderen" van hemoglobine

te kunnen s1gnaleren is de meetdatum ook venmeld en tevens
(door m1ddel van "nll) wanneer een n1euwe hoeveelheid oplossing
werd ontdoo1d.
Er doet zich een merkwaardig verschijnsel voor in de meting met de
p02-elektrode. Deze metingen z1jn h1er daarom verder niet uit
gewerkt. Op een mogel1jke oorzaak wordt 1ngegaan in 7.3.
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2 d=855 pm (HbJ= 12.5 g% = 1.94 mmol/l I
~

datum (Torr) in kamer 2' J 11 JO .1011
Po netto· 10

2 2
(mol.cm-2.sec-1)

n 12/03 745 18,3 :!:. 0.3 22.5 :!:.I.5

15/03 367.5 10.9 :!:. 0.3 13,0 :!:. 1.0

n 19/03 184 7.4 :!:. 0.25 7.8:!:. 0.7

21/03 145 6.9 :!:. 0.2 7.1:!:.0.7

21/03 109 6.6 :!:. 0.2 5.4:!:.0.5

21/03 104 6.5 :!:. 0.2 5.9 :!:. 0.5

n 22/03 73.5 4.9 :!:. 0.15 4.4 :!:. 0.4

l
23/03 41 3.0 :!:. 0.1 1 + 1-

~

Ook deze meetresultaten z1jn in een grafiek u1tgezet. in
fig. 6-3. Uit de richt1ngsco~ff1c1ent en de doorsnijd1ng
met de V-as kunnen DHb en 6p berekend worden vol gens (6.5)
en (6.6). Dit is voor be1de met1ngen gedaan. De best
mogelijke re~hte door de meetpunten is bepaald met behulp
van de kleinste kwadraten methode. Ook de mogelijke fout
in Aen B werd hiermee bepaald (voor een beschrijving van
de gebru1kte algoritmes zie 10.4).
De dikte van de laag is gecorrigeerd voor het bij waterlagen
waargenomen wandlaageffect (z1e 4.2.): bij beide diktes
werd een extra term van 70 pm opgeteld. Hierbij hebben we
dus aangenomen dat het wandlaageffect voor hemoglobine even
groat is als voor water, hetgeen een redelijke aanname lijkt
omdat de belangrijkste factor die het wandlaageffect bepaalde
de verhouding(gatd1ameter / afstand tussen de gaten) is.
Bij de hemoglobine metingen hebben we dezelfde membranen
gebruikt als bij water.
Overigens hebben we hiermee stilzwijgend aangenomen dat
er voor het gefaciliteerde transport ook een • even groot.
wandlaageffect optreedt. Dat er eeh wandlaageffect zal
optreden is wel aannemel1jk te maken (de gatenllschermen ll

oak de hemoglobinemoleculen af). maar dat dit dan even groot
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zal zijn als voor de vrije diffusie. is derhalve een gok.
Uit de metingen volgt:

• 1014 7 "
dgecorrigeerd ~1l0 -N DHb • 10

2 2
(llm) (mol.cm-1.sec-1.Torr-1) (cm2.sec-1)

717 2.00 !. 0.16 5.6 .!. 0.9

925 1.76 !. 0.15 4.9 .!. 0.9
~

Als controle op deze metingen zijn ook nog een aantal metingen
verricht aan methemoglobine en aan hemoglobine bij volledige
saturatie van de hemoglobinelaag ( 10 %- 100 %O2), De
resultaten staan hier onder uitgezet.

%O2 dgec. Jnetto ~ll ~O 110
2 2

K1-K2 • 1011 • 1014 .. 1011 • 1014

met Hb o - 100 717 27.5 :!:. 0.4 2.68 !. O.OS 57.4 :!:. 3 5.6 !. 0.6

met Hb o - 100 925 18.0 :!:. 0.3 2.27 :!:. 0.08 34.8 :!:. 2 4.4 :!:. 0.5

met Hb 10 -100 925 17.6 :!:. 0.3 2.46 .!. 0.08 - -
Hb 10 -100 925 14.4 :!:. 0.3 2.0 !. 0.1 - -
Alle meetwaardes van Jnetto zijn het gemiddelde van twee metingen.

We zien dat deze metingen grotere Waardes voor Jnetto en JO opleveren
2

dan we op grond van de andere metingen zouden verwachten. Wel

stemmen de metingen aan de volledig verzadigde hemoglobinelaag

er goed mee overeen. Wellicht dat de hypothese dat de vrije diffusie

door hemoglobine en methemoglobine even groot is. niet helemaal

opgaat. Om dit te bewijzen zouden de metingen nog een keer herhaald

moeteA worden. omdat de meetwaarden ook onderling een vrij grote

spreiding vertonen.
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Er is ook nog een serie metingen verrieht met een oplossing
met een hogere Hb-eoneentrat1e. De resultaten daarvan staan
uitgezet in tabel 3.

3
d = 855 llm [Hb] I: 19,7 g% = 3,as mmo1/ 1

datum in kamer 2 11 JO .1011
Po Jnetto .10

2 2

(Torr) (mol.em-2.see-1)

n 24/4 7,3 1,5 ±. 0,2 2,0 .±. 0,3

25/4 14,7 2,4 ±. 0,3 2,6 ±. 0,3

26/4 22,1 5,0 + 0,2 4,8 :!:. 0,5

26/4 29,4 5,3 :!:. 0,2 -
27/4 73,S 5,9 :!:. 0,2 5,4 :!:. a,s

n 2/5 733 17,2 :!:. 0,4 40 + 6-. --
3/5 361 10,4 :!:. 0,3 15,2 :!:. 0.8

De metingen zijn in een grafiek gezet in fig. 6-4.
Uit de berekeningen volgt:

dgeeorri geerd • 10 14 7
flllO -N DHb .10

2 2

(llm) (mol.em-1.see-1.Torr-1) 2 -1(em .see )

925 1,57 :!:. 0,1 3,4 :!:. 0,4

Ook voor deze eoneentratie zijn enkele vergelijke~de metingen
met hemoglobine gedaan. De resultaten zijn hieronder vermeld:

'"%O2 dgee • Jnetto flll JO llO
2 2

K1-K2 • 1011 • 1014 • 1011 • 1014

met Hb o - 100 925 15,9 :!:. 0,4 2,00 :!:. 0,15 30,1 :!:. 2 3,7 :!:. 0,4

met Hb o - 50 925 6,8 ±. 0,2 1,74 :!:. 0,12 11,4 :!:. 1 2,9 .±. 0,3
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7. Discussie van de rneettesultaten'en'conclusies

7.1. Diffusiecoeffitienteh'in water

Door herhaalde metingen hebben we de permeabiliteit van water
voor zuurstof met behulp van de p02-elektrode tot ~ 5,5 %
nauwkeurig bepaald. Voor de andere gassen (N2.He en Ar) is de
relatieve onnauwkeurigheid wat groter (7-17 %). omdat dan de
fout in de 6~-meting er nog bijkomt.
De oplosbaarheidscoefficienten van de diverse gas sen in water
zijn erg nauwkeurig bekend (lit. 8). We kunnen derhalve met
behulp van (2.4) de diffusiecoefficienten berekenen, met
vrijwel gelijkblijvende nauwkeurigheid. Ze staan in onderstaande
tabel uitgezet. samen met de resultaten van een aantal
onderzoeken uit de literatuur (waarvoor andere methodes gebruikt
zijn dan de onze). Helaas werd niet in alle onderzoeken de
mogelijke fout opgegeven, zodat die hier ook niet altijd vermeld
is.

Dgas .105 cm2.sec-1

/ '"naam en jaar 1i t O2 N2 Ar He

Himmelblau en Ferell (67) 13 2,2 ~ 0.16 2.01 :!:.0.2

Boerboom en Kleyn (68) 10 0.784 2.38

Collingham c.s. (68) 11 2.08 6.5

Maharajh en Walkley (72) 15 1.44 :!:. 0.02
I O'Brien en Hyslop +) 16 2.0 1.8 2.5
I

ons onderzoek 2.2 ~ 0.12 1.8 :!:. 0.3 1.8 ~ 0.25 6.4 ~ 0.7

We zien dat de diffusiecoefficienten van zuurstof en stikstof
erg goed met de vermelde literatuurwaarden overeenkomen. Die
van argon en helium vertonen een erg grote spreiding. zodat hier
verder geen uitspraak over te doen is. Wel lijkt het aannemelijk
dat de resultaten van Boerboom en Kleyn geheel onjuist zijn.
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.2. Diffusie door hemoglobine

Voor hemoglobine hebben we ~~(02-N2) bepaald. ~02 alleen echter
niet, omdat de metingen met de p02-elektrode een vreemd versch1jnsel
vertonen. In 7.3. wordt daar nader op ingegaan. Hierdoor kan echter
geen vergelijking met de literatuurwaarden gemaakt worden.
Voor de DHb metingen kan dat wel. Kreuzer heeft in zijn overzichts
artikel (lit. 29) een aantal met1ngen en theoret1sche curves in
~en grafiek bijeen gezet, en w1j hebben de door ons gevonden
waardes daar ook in uitgezet (zie fig. 7-1)
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We zien dat onze waardes in het l1teratuurgebied liggen, maar
daarin iets aan de hoge kant z1jn. Een mogelijke verklaring
daarvoor zou kunnen zijn dat we de correctie voor het wandlaag
effect bij hemoglobine ten onrechte uitgevoerd hebben.

Van het gebruikte hernoglobine is geen saturatiecurve bepaald.
Dit orndat de (vroeger aanwezige) opstelling daarvoor in
Nijrnegen is afgebroken en er in Eindhoven nog (1) geen goed
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werkende opstelling bestaat. Voor de uitgevoerde metingen
is dit echter niet zo'n groot bezwaar, omdat hierbij bij
volledige saturatie aan een kant van de laag werd gewerkt
en de waarde van DHb door extrapolatie werd verkregen.
Wel konden nu geen theoretische voorspellingen gedaan
worden omtrent de grootte van het gefaciliteerde 02
transport bij lage p02 waardes. Wanneer in de toekomst
wel dergelijke metingen gedaan zullen worden verdient het
aanbeveling om dan bij pC02;0 te meten, omdat dan de
saturatiecurve aanzienlijk naar rechts verschuift, en het
meetgebied dus groter wordt.

3. "Fout"in de p02-meting bij hemoglobine

De metingen die met behulp van de p02-elektrode zijn verricht
vertonen voor hemoglobine een merkwaardig verschijnsel: voor
lage p02 wordt de IJ02" kleiner dan de Jnetto. Nu zou theoretisch

moeten gelden:

J02 - Jnetto =JN2

met I N (~6PN =PO) > °
2 2 2

(7.1)

Er zijn twee theorieen ontwikkeld over de oorzaak van dit verschijnsel:

1. Het meest voor de hand liggend is op het eerste gezicht dat de
p02-meting een systematische fout bezit, en daardoor altijd een te
laag resultaat geeft. Indien dit zo zou zijn en de fout verder ook
nog onafhankelijk van de p02 is, kunnen we, wanneer we aannemen
dat geldt

deze fout uit de meetresultaten berekenen. Dit laatste met behulp
van de vergelijkingen

J - 4£._ ~+Jnetto - 110 Id llN Id fac2 2

(7.3)

(7.4)

(A en 110
2

onbekend)
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Er zijn echter argumenten die tegen de zojuist geopperde
verklaring pleiten.
Een eventuele systematische fout in de JO -meting zal hoogst
waarschi jnl ijk veroorzaakt worden door ee~ "meedoen" van een
deel van het buizenvolume aan de 02-diffusie. Deze fout zal
afhankelijk zijn van de p02' omdat we bij lagere p02
gedwongen zijn langer te meten (om (dp02/dt)t=0 goed te
kunnen bepale~. In die langere meettijd zal ook weer een
groter buizenvolume aan de diffusie mee gaan doen.
Veel belangrijker is echter nog dat we bij water en bij
methemoglobine dit verschijnsel helemaal niet waarnemen.
Het lijkt dus aannemelijk dat de "fout" niet in de p02
meting gezocht moet worden.
2. De hemoglobinelaag is op t=O aan een kant volledig
verzadigd en aan de andere kant geheel onverzadigd.
Zodra de p02 in de bovenkamer echter ! 50 Torr bedraagt,
zal de laag overal verzadigd zijn. Er moet tussen t=O en
dat moment dus nog een hoeveelheid 02 "opgeslagen" worden.
Deze hoeveelheid 02 doet wel mee aan de verschildrukmeting
(" vertrekt" in de onderkamer), maar komt nooit boven aan,
zodat de p02-elektrode hem niet waarneemt.
Voor water en methemoglobine zal dit effect uiteraard
niet optreden, omdat dan de laag in begin: en eindsituatie
(en overal daartussen in) evenveel zuurstof bevat.
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4. Conel usies

1. Door de toepassing van Retimet ondersteuningsmateriaal is
de relatieve onnauwkeurighe1d in de bepal1ng van ~~

terug gebraeht tot + 5 %(m1ts ~~ voldoende groot).
2. Uit de meting met de p02-elektrode is de ~02 op 8-12 %

nauwkeurig te bepalen. B1j kle1ne part1ele drukversehillen
en bij hemoglob1ne wordt de meetmethode echter erg
onnauwkeur1g. voornamelijk door een te groot bu1zenvolume.

3. De extra diffusieweerstand die optreedt b1j waterlagen
kan toegesehreven worden aan een wandlaageffect. Of dit
verschijnsel bij hemoglobine ook optreedt d1ent nog verder
onderzocht te worden.

4. Door de toepassing van Retimet kan er nu ook een opstelling
ontwikkeld worden. waarmee het mogelijk zal zijn metingen
met een totaaldruk-versch11 nauwkeurig uitte voeren.

5. Bij volgende metingen aan hemoglobine verdient het
aanbeveling de kwaliteit van het hemoglob1ne zo constant
mogelijk te houden en voortdurend te controleren
(saturat1 ecurve. pH. pC02• [HbJ. [Hi] )
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antwerp van een nieuwe meetopstelling

De huidige opstelling bezit een aantal belangrijke nadelen.
die alleen door de bouw van een vrijwel geheel nieuwe te
verbeteren zijn. Verder zijn er nog een aantal kleine puntjes.
die bij de bouw van deze nieuwe opstelling meteen "meegenomen"
kunnen worden. De voornaamste eisen waaraan een nieuwe opstel
ling moet voldoen zijn:
1. Het volume van het bUizensysteem dient zo klein mogelijk

te z;jn en de lengte zo kort mogelijk.
2. Het buizensysteem mag geen "dode hoek" bezitten. die bij

het spoelen niet rechtstreeks doorstroomd kan worden.
3. Het diffusie-oppervlak kan (door de invoering van Retimet)

zonder bezwaar 10 x vergroot worden (~ 110 cm2).
4. De verschildrukopnemer en de elektronica dienen geschikt

gemaakt te worden voor een absoluut drukverschil van 10 Torr.
5. Om dit drukverschil van 10 Torr bij het begin van de meting

snel te kunnen aanbrengen. dient een extra (handbediende?)
plunjer met groot effectief oppervlak in het systeem op
genomen te worden. De huidige (gevoelige) plunjer kan dan
gebruikt worden om dit drukverschil te handhaven •

6. De capacitieve drukopnemer dient vervangen te worden door
een inductieve. Deze heeft een kleiner eigen volume en een
grotere gevoeligheid.

7. Voor de afsluitkranen dienen kranen met een zo klein mogelijke
volumeverandering bij sluiten gekozen te worden. Het verhoogt
de spoelmogelijkheden wanneer het bedienbare kranen zijn.
Gedacht kan worden aan een systeem van persluchtkranen in
de thermostaatbak. die op hun beurt weer bediend worden door
elektromagnetische kranen buiten de bak (in verband met
warmtedissipatie).
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10. Appendix

10.1. Bereiding van hemoglobine

De gebruikte hemoglobine-oploss;ngen worden bereid uit
vers runderbloed, dat op het slachthuis gehaald wordt.
Alvorens het bloed in een pot op te vangen wordt daar
heparine in gedaan (5 ml. heparine I 2 liter bloed) om
stolling van het bloed tegen te gaan.
De bereiding van hemoglobine verloopt dan verder als
volgt:
1. Het bloed wordt gecentrifugeerd, waarbij het plasma

en de eiwitten boven komen drijven, zodat die kunnen
worden afgezogen.

2. Na toevoeging van fysiolog1sch zout (9 gram NaCl op
1 liter water) wordt dit proces nog en1ge malen herhaald,
zodat we alleen de rode bloedcellen overhouden.

3. Deze rode bloedcellen worden vervolgens gehemolyseerd
met 60 %gedestilleerd water (de cellen vullen zich
door osmose met water en de wanden barsten).

4. Toevoeging van 40 %tolueen doet de celwanden samenklonteren.
Door centrifugeren kunnen de zwaardere hemoglobinedeeltjes
weer van de rest gescheiden worden.

5. Na de oplossing nog eens extra gefilterd te hebben blijft
zuivere hemoglobine van 15 tot 20 g% over.

6. Deze hemoglobine-oplossing kan nu naar wens nog verdund
(b.v. met fysiologisch zout of pH-buffer) of ingedikt
worden.

om het rottingsproces (bacteriegroei) tegen te gaan wordt aan
de hemoglobine-oplossing een streptomycinesulfaat-oplossing
toegevoegd (4 cc gedestilleerd water op 0,5 cc streptomycine
sulfaat per liter Hb-oplossing)

0.2. Bereiding van methemoglobine

Methemoglobine of hemiglobine kan op een aantal verschillende
manieren uit hemoglobine verkregen worden. Wij oxideerden
daartoe een hoeveelheid hemoglobine-oplossing met behulp van
een vijfvoudige overmaat (op moleculaire basis) Kalium
hexacyanoferraat III (K3 Fe{CN)6 ). De ferrocyanide die
door de oxidatiereact1e ontstaat bindt zich erg sterk aan
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het proteine en wordt derhalve verder niet verwijderd (wat
overigens. indien gewenst. met behulp van bepaalde technieken
wel mogelijk is).

10.3.Bepaling van de hemoglobine concentratie.

De hemoglobineconcentratie wordt fotospectrometrisch bepaald
met behulp van de cyanide-methode vol gens Zijlstra en van
Kampen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de wet van
Lambert-Beer:

(10.1)

hierin is Iu - intensiteit van het uitgezonden licht
I - intensiteit van het doorgelaten licht
D - de optische dichtheid
€ - milimoleculaire extinctiecoefficient
b - concentratie van de absorberende substantie
d - dikte

I- - - ~

Fig. 10-1

r- - - .....

Een hemoglobine-monster wordt verdund in een reagens. welke het
hemoglobine omzet in HiCN. Dit reagens wordt op de volgende manier
verkregen:

Los op in gedestilleerd water 200 mg. K3Fe(CN)6

50 mg. KCN

140 mg. KH2P04
0.5 ml. Sterox SE (geconcentreerd)

Aan 5 ml. reagens wordt 0.02 ml. hemoglobine toegevoegd. zodat
de hemoglobine-oplossing dus 251 maal verdund wordt.
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In een cuvet van 1 cm dikte wordt bij een golflengte van
540 nm de opt1sche d1chthe1d Dgemeten tegen een IIblanke ll

oploss1ng reagens of water. De hemoglob1ne-concentrat1e volgt
dan u1 t

D.F
b =-- (m mol/l) (10.2)

waarin F de verdunn1ngsfactor is.
De gemeten concentrat1e moet door 4 gedeeld worden omdat de
waarde van € gebaseerd is op 1jzeranalyse en het hemoglob1ne
molecuul vier 1jzeratomen bevat.
De opstell1ng d1ent regelmat1g ge1jkt te worden met behulp van
een H1CN oploss1ng van bekende concentrat1e.(35,8 ~mol)

,4. L1nea1re regress1e

Wanneer we verwachten dat een aantal meetpunten op een rechte 11jn
zullen 11ggen, kunnen we deze l1jn (y • ax + b) berekenen met
behulp van l1nea1re regress1e vol gens de kle1nste kwadraten
methode. D1t betekent dat de som van de kwadraten van de afstanden
van de afzonderl1jke punten tot de l1jn, die het beste past b1j
alle punten, m1n1maal moet z1jn. a en b worden met een computer
programma berekend. De h1er1n gebru1kte formules z1jn:

(10.3)

(10.4)

n is het totale aantal meetpunten en I moet steeds gelezen worden
n

als t . Voor de var1ant1e in a en b geldt
1=1

22 n.s (y)
s (a) • ~ 2

n-Ex1 - (EX1)

2 22 s (y) .EX1
S (b) • --2-~ 2

nIx1 - (IX1)

(10.5)

(10.6)
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S2(y) tenslotte. wordt berekend vol gens

212s (y) =n:! L{y; - (ax; + b)} (10.7)
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