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l • INLEIDING 

l.i. Schets historie massabepaling 

Massameting speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in onze 

samenleving, zij het om vaak zeer verschillende redenen: in de 

middeleeuwen bijvoorbeeld was het bepalen van de massa van jong·• 

vrouwen een hulpmiddel om uit te maken of zij al of niet tot. de 

heksenstand moesten worden gerekend, met alle gevolgen vandien. 

Ook had de massa van een voorwerp een rol in de bepaling van de 

ruilwaarde van dat voorwerp. Naarmate deze rol belangrijker wordt, 

neemt de verfijning van de meetapparatuur toe. 

Volgt men de loop van de geschiedenis, dan ziet men dat massabepaling, 

naast de grote konunerciële betekenis die het heden ten dage nog 

heeft, steeds duidelijker een andere betekenis krijgt: massabepaling 

groeit uit tot een van de meettechnieken met behulp waarvan men 

gegevens van velerlei objekten kan bepalen. Deze gegevens zijn nodig 

om betekenis en funktie van de objekten beter te leren kennen: 

wetenschappelijke toepassing van de massabepaling. 

Traditioneel werktuig voor massabepaling is de balans. Massabepaling 

met behulp van kwantitatieve elektronenmikroskopie is een wezenlijk 

andere rneetwijze: zij maakt gebruik van het -binnen zekere grenzen 

eenvoudige- verband tussen massa per oppervlakte eenheid (p.o.e.) 

en de intensiteitsveranderingen in. een elektronenbundel. 

Massabepaling m.b.v. kwantitatieve elektronenmikroskopie (KWEM) 

verlegt de grens van meetbare massawaarden fors naar beneden. Bahr en 

Zeitler (ref. 1), die een belangrijk deel hadden aan de ontwikkeling 

van de methode voor helderveld mikroskopie, hebben gemeten in de orde 

van 10·· l 6 gram, terwij 1 Brakenhoff et al. (ref. 2) met behulp van 

donkerveld mikroskopie konden komen tot 2.Jo- 19 gram. Langmore (ref. 3) 

noemt de mogelijkheid om m.b.v. scanning transmissie elektronenmikros

kopie (STEM) de massa van glycoproteïnen en andere makromoleculen 

routinematig te meten, terwijl Retsky (ref. 4) zelfs losse zilver

atomen "gewogen11 heeft. 
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Aanleiding voor mij om te werken aan kwantitatieve elektronen

mikroskopie was: 

a. het leveren van een opzet tot het snel en routinematig kunnen 

verwerken van individuele massabepalingen ten behoeve van hPt 

Laboratorium voor Submikroskop:sche Morfologie van de Katholieke 

Universiteit Nijmegen. 

b. het uitwerken van een nieuwe manier om de massabepalingsmethode 

te ijken. 

c. het toepassen van de methode van individuele massabepaling op een 

onderzoek naar massaverschuivingen in populaties bloedplaatjes bij 

variabele biologische of experimentele kondities. 

J.2. Beschrijving methode 

Wanneer een elektronenbundel valt op een dun preparaat zal een deel 

van de bundel ongehinderd verder gaan en de rest zal worden afgebogen; 

slechts een te verwaarlozen aantal wordt geabsorbeerd. De grootte van 

de fraktie afgebogen elektronen is afhankelijk van: 

a. de massa van de hoeveelheid materie, en 

b, van het soort atomen waaruit de materie is opgebouwd 

Door de invloed van het soort atomen te ondervangen (zie verderop 

deze paragraaf) is de fraktie afgebogen elektronen alleen nog af

hankelijk van de massa van de doorlopen materie. Binnen zekere grenzen 

waarop in het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan, is deze afhanke

lijkheid een eenvoudige relatie; door bepaling van de hoeveelheid 

verstrooide elektronen kan men dus eenvoudig de massa van het betreffende 

objekt berekenen. 

De botsingsdoorsnede of cross-section van een atoom is een f iktief 

oppervlak dat aan het atoom wordt toegekend. Passeert een elektron 

het atoom, waarbij het oppervlak wordt doorsneden d.w.z. het elektron 

is voldoende dicht bij het atoom, dan zal het elektron een elektrische 

kracht ondervinden ten gevohe waarvan het van zijn oorsnronkelijke 

baan gaat afwijken. 

Beschouwt men de elektronen afgebogen onder een hoek groter dan ifl'/. 0 

als werkelijk afgebogen, da.n spreekt men van een partiële botsings

doorsnede. Dit komt o.m. voor in de elektronenmikroskopie wanneer 
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een objektiefdiafragma met eindige diameter wordt gebruikt: alle 

elektronen die buiten de openingshoek vallen, worden afgevangen 

terwijl elektronen, die onder kleinere hoek dan de openingshoek 

verstrooid worden, wel in het beeld terechtkomen. In het geval 

"!f. 0 spreekt men van totale botsingsdoorsnede. In dit verslag 

zal steeds met botsingsdoorsnede de partiële botsingsdoorsnede 

worden bedoeld. 

Volgens Burge en Smith (ref. 5) is de botsingsdoorsnede per massa 

eenheid van de elastisch verstrooide elektronen niet onafhankelijk 

van het atoomnunnner Z (zie Appendix Al, waar ook zal worden inge-

gaan op de verschillen tussen elastisch en inelastisch verstrooide 

elektronen). Het verschil tussen de minimale en maximale waarde van 

de botsingsdoorsnede per massa eenheid bedraagt een faktor 3. Dit, 

en de overweging dat biologische objekten uit veelal dezelfde ele

menten zijn opgebouwd, heeft geleid tot het bepalen van een gemiddel

de bofsingsdoorsnede per massa eenheid, resp. een hiermee samenhangende 

verstrooiingskonstante, voor biologisch materiaal. 

Hiermee wordt verkregen dat niet meer de individuele botsingsdoorsneden 

der atoomsoorten een rol spelen. Wanneer een aantal objekten een 

overeenkomstige elementsamenstelling heeft, hetgeen voor biologische 

objekten het geval is, zal de gemiddelde verstrooiingskonstante voor 

elk van die objekten ongeveer dezelfde waarde hebben (zie ook para

graaf 2.3.). 

Model voor de bepaling van de gemiddelde verstrooiingskonstante heeft 

gestaan het polystyreen latex bolletje. Doordat de verdeling van 

massa bekend is -bolvorm- kan de methode worden geijkt door het op

meten van de intensiteitsverdelin2 in de elektronenbundel wanneer 

deze het bolletje gepasseerd is. Hierop zal uitgebreid worden inge

gaan in paragraaf 2.3 •• 

Tot slot moet worden opgemerkt dat objekten die een dusdanige 

kristallijne struktuur hebben dat het optreden van ref lekties in 

voorkeursrichtingen voorkomt (zgn. Bragg-reflekties) in dit rapport 

niet ~orden beschouwd als biologische objekten. De intensiteitsver

deling binnen de elektronenbundel na het passeren van zo'n objekt is 

dan niet volgens een eenvoudig verband gerelateerd aan de doorlopen 

massa per oppervlakte eenheid. 
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1.3. Beperking toepasbaarheid methode 

De relatie tussen de massa van een hoeveelheid materie en de fraktie 

erdoor af gebogen elektronen is een toepassing van de wet van 

Lambert-Beer op elektronenbundels. De wet van Lambert-Beer, in 

formulevorm, luidt: I/I
0 

• exp ( -À.:1]·, met exti.nktie koefficiënt 

À (dim.m2Mol- 1); Mis de koncentratie van de oplossing vermenigvuldigd 

met de lengte van de door het licht doorlopen weg (dim.Molm-2), 

I
0 

en I zijn de intensiteiten van resp. de invallende en de uittredende 

bundel. 

Deze wet is afgeleid voor licht in het zichtbare deel van het spektrum. 

Kontrastvorming geschiedt hierbij door plaatselijke absorptie van 

fotonen in min of meerdere mate, al naar gelang de hoeveelheid massa 

of koncentratie van materiaal in oplossing of suspensie. 

Kontrastvorming in een elektronenmikroskoop daarentegen vindt plaats 

door verstrooiing van de elektronen door het preparaat, waarna de 

verstrooide elektronen worden weggevangen door een in de bundel 

geplaatst objektiefdiafragma. In een elektronenmikroskoop worden geen 

oplossingen bekeken, zodat men in de formule van Lambert-Beer M moet 

beschouwen als massa per oppervlakte eenheid (dim. kgm-2) en À als 
. . k ( 2k -l) V k ' ' E verstroo11ngs onstante m g • oor ontrastvorm1ng in een M komen 

met name de elastisch verstrooide en niet de inelastisch verstrooide 

elektronen in aanmerking.De laatste groep wordt onder gemiddeld veel 

kleinere hoeken afgebogen dan de elastisch gebotste elektronen. Dit 

heeft tot gevolg dat bij de gebruikte diafragma-openingen de inelas

tisch verstrooide elektronen vrijwel allemaal worden doorgelaten, in 

tegenstelling tot de elastisch gebotste elektronen. De gebruikelijke 

diafragma-openingen hebben een diameter van 20 tot 50 µm. Hierdoorheen 

zal echter ook een deel van de elastisch gebotste elektronen gaan, 

namelijk die elektronen waarvan de strooihoek kleiner is dan de 

openingshoek. Het doorlaten van een deel van de elastisch verstrooide 

elektronen is er verantwoordelijk voor dat een bovengrens moet worden 

gesteld aan de nog meetbare massa per oppervlakte eenheid. 

Zou immers de opening van het gebruikte diafragma oneindig klein zijn, 

overigens zeer onpraktisch, dan zou de wet van Lambert-Beer exakt 

toepasbaar zijn. Dan betekent immers het optreden van een botsing 

van een elektron met een atoom tegelijkertijd het verdwijnen van het 
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betreffende elektron uit de bundel. Anders gezegd: de kans dat een 

elektron botst, is dan gelijk aan de kans dat het verwijderd wordt 

uit de oorspronkelijke bundel. Het gevormde kontrast, dit is ver

schil in intensiteiten, is direkt gekoppeld aan het verschil in tvtale 

botsingskansen. 

Bij gebruik van een diafragma met eindige diameter is de kans p 

op een elastische botsing van een elektron met een atoom niet gelijk 

aan de kans te worden verwijderd uit de bundel. Er bestaat innners ook 

nog een kans q groter dan nul dat het elektron binnen de op~nings

kegel, een kegel met de openingshoek als tophoek, wordt verstrooid 

en dus toch op het beeld terechtkomt. 

De kans dat een elektron elastisch verstrooid wordt onder een hoek 

groter dan de openingshoek bedraagt daarom p.(J-q). 

Het aanbrengen van deze korrektie in de extinktiekoef f iciënt van de 

wet van Lambert-Beer is op zich geen bezwaar. Wel bezwaarlijk is dat 

bij toenemende massa per oppervlakte eenheid de kans q afneemt 

(de hoekverdeling van de elektronen wordt breder en platter), zodat 

p.(J-q) groter wordt. Hierdoor wordt het lineaire gedrag van het 

argument in de exponentiële macht verstoord. Wanneer M lineair toe

neemt, zal ook A - in dit geval overeenkomend met p.(J-q)- enigszins 

toenemen, waardoor p.(1-q).M sterker dan lineair toeneemt. Aldus 

meet men een te grote massawaarde. 

Een korrektie voor dit effekt is moeilijk aan te brengen; enerzijds 

omdat men binnen een objekt met zeer uiteenlopende massa p.o.e. 

waarden te maken kan hebben en anderzijds omdat het gedrag van q als 

funktie van de massa p.o.e. onvoldoende bekend is. Gedacht zou kunnen 

worden om in een later stadium van het onderzoek, indien er behoefte 

aan is, te korrigeren met een benadering voor de relatie tussen q en M. 

Voorlopig is het streven erop gericht om een maximum voor de massa 

per oppervlakte eenheid aan te houden waarbij niet of nauwelijks hinder 

wordt ondervonden van het genoemde effekt. Bahr en Zeitler (ref. 7) 

geven bij 60 kV versnelspanning een massa p.o.e. aan van 65 µg/cm2 

waarbij een afwijking van 5% ten opzichte van een lineaire extra

polatie wordt waargenomen. De maximale massa p.o.e. van bloedplaatjes 

blijft ruimschoots beneden de genoemde 65 µg/cm2• Het streven zal in 

de toekomst gericht zijn op kleinere objekten dan bloedplaatjes zoals 

bijv. mitochondriën, zodat de noodzaak tot korrP.ktie voor het niet 

lineaire gedrag van p.(1-q).M niet direkt aanwezig is. 
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2. MASSABEPALING MET BEHULP VAN KWEM 

2. 1. Algemeen 

De volgende af leidingen zijn van toepassing op helderveld elektronen

mikroskopie. Een beknopte uitwerking voor donkerveld elektronen

mikroskopie, gebruikt bij objekten veel kleiner dan bloedplaatjes, 

zal achteraan worden gegeven. 

Wanneer in een EM de elektronenbundel op een objekt wordt gericht, 

zal een deel van de elektronen worden afgebogen terwijl de rest onge

hinderd zal worden doorgelaten. De geringe mate van absorptie welke 

optreedt, wordt verwaarloosd. Indien de intensiteit van de invallende 

drager
vl ies 

objekt 

bundel I
0 

bedraagt en de uit

tredende bundel een intensiteit 

Ip(x,y) heeft (p•plaatselijk), 

wordt het verband met de door

lopen hoeveelheid massa en de 

intensiteiten gegeven door de 

wet van Lambert-Beer; in formule-

fig. 1. 

fig. 2 •. 

vorm: 

Ip(x,y) • I
0

.exp(-c.w(x,y)) 

(zie ook tek. l.); hierin is c 

de verstrooiingskonstante, de 

gemiddelde botsingsdoorsnede 

1 • 

per massa eenheid; hierop wordt 

in paragraaf 2.3. nader ingegaan. 

w(x,y) Is de massa p.o.e •• 

w(x,y) Volgt uit de soortgelijke 

massa p(x,y,z) door integratie 

naar z: 
1 

w(x,y) • J p(x,y,x)dz 
0 

2. 

w(x,y) Is de massa van een zeer dunne cilinder met lengte-as in de 

z-richting ter lengte 1 en met oppervlak van dwarsdoorsnede dA gedeeld 

door dA; zie tek. 2. 

In deze opvatting moet w(x,y) worden gedefinieerd als: 

Jip 1 w(x,y) • (x,y,z)dz.dA.~ 
0 
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Op plaatsen in het preparaat waar alleen dragervlies aanwezig is, 

zal de intensiteit I (x,y) steeds dezelfde waarde I hebben, ver-P v 
ondersteld dat het vlies overal dezelfde dikte heeft. Volgens 1. 

geldt dan: 

I • I .exp(-c.pf .d) v 0 

waarin d de dikte van het dragervlies is en pf de soortelijke 

massa van formvar. Op een plaats waar behalve dragervlies ook nog 

een objekt aanwezig is$ moet gelden volgens 1.: 

IP(x,y) • I
0

.exp(-c.(pf.d + wp(x,y))) 

IP(x,y) • 1
0

.exp(-c.pf.d).exp(-c.wp(x,y)) 

Hierin is wp(x,y) de massa per oppervlakte eenheid van het bloed

plaatje. 

Samen met 3. levert dit op: 

Ip(x,y) • ! .exp(-c.w (x,y)) v p 

Omwerken en verwisselen van linker- en rechterlid geeft: 

w (x,y) • ~1~ .ln(I /I (x,y)) 
p c v p 

Nu is de massa per oppervlakte eenheid (p.o.e.) te bepalen. 

3. 

3a. 

4. 

5. 

Wanneer de massa van het gehele objekt moet worden bepaald, moet 

vgl. 5 worden geintegreerd over het gehele oppervlak van het objekt 

of meer (ref. l); buiten het objekt geldt immers I (x,y) • I , 
p v 

zodat hier w gelijk aan nul is en dus geen bijdrage levert aan 
p 

de totale massa. 

wtotaal • f wp (x.y)dA " + • 
A l . p aatJe 

In praktijk komt het integreren neer op het sommeren voor kleine 

gebiedjes. 

N N 1 
wtotaal • ~ w (x.,y.)dA. • ~ - .ln(I /I (x.,y.)).dA. 

~ p l l l ~ c v p l l l 

H
• • • N 
ier1n is t 

i• 1 
schrijven: 

wtotaal 

dA. • A l . • Wanneer dA. konstant is, kunnen we 
l p aatJe i 

dA --c ~ ln{IP(xi,yi))] 
i•l 

6. 

7. 

dA Is hierin de oppervlakte van het gebiedje dat bij een meting hoort. 
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Intensiteiten kunnen niet rechtstreeks worden gemeten. Bepaling 

ervan gaat via op negatieffilm veroorzaakte densiteit. Hierop 

wordt in de volgende paragraaf uitvoerig ingegaan. Nu al moet worden 

gezegd, dat de intensiteit I evenredig is met de densiteit D, binnen 

zekere grenzen. De verhouding I,/I .. (x,y) moet dan worden vervangen 

door D /D (x,y) en verg. 7 verandert dan in: v p 

dA [ N ] wt t 1 • ~. N.ln(D) - ~ ln(D (x.,y.)) o aa c v ~ p l l 

i•I 

Ook de densiteit wordt in de BioPEPR (zie hoofdstuk 3. Uitvoerig 

experiment) niet direkt gemeten, maar bepaald aan de hand van de 

lokale transmissiewaarde T (x,y) van het negatief. T is de trans-
p 0 

7a. 

missiewaarde voor onbelichte film. Op een plaats waar alleen drager-

vlies aanwezig is, zal de transmissiewaarde T bedragen. De densiteit 
v 

op een plaats waar enkel dragervlies aanwezig is, bedraagt dan vol-

gens definitie, zie ook volgende paragraaf, D • IOlog(T /T ). 
v 0 v 

Op een plaats waar eveneens een objekt aanwezig is, bedraagt de 

densiteit D (x,y) • 101og(T /T (x,y)). 
p 0 p 

Dit invullen in verg. 7a. levert: 

dA 
w ·-totaal c 

De vorm 7b. voor de integratie over het gehele objekt is terug te 

vinden in het komputerprogramma PARTICLE WEIGHT; zie hoofdstuk 4. 

2. 2. Foto_g,rafische achtergronden 

In de vorige paragraaf werd aangegeven dat de intensiteit van een 

elektronenbundel bepaald kan worden door meting van densiteiten 

van negatieffilm. Densiteit is gedefinieerd als de 10-logarithme 

van de verhouding tussen de intensiteiten van opvallende en door

gelaten lichtbundel; 

D "" 101og(T)Tdl), of anders Tdl ,.. T
0

• IO-D, waarbij T
0 

de 

intensiteit van de op het negatief vallende en Tdl de intensiteit 

van de doorgelaten lichtbundel is. 

7b. 
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• meet:pu.nl: 

+lb> korrekt.ie 

+ld eic~,ol.o.ti.~ 

Nodig voor de bepaling van I 

met behulp van D is een be

kende, eenvoudige relatie 

tussen I en D. In grafiek 1. 

is uitgezet het vert'\nd tus

sen D en het produkt van 

bundelintensiteit I en 

belichtingstijd t, I.t, ook 

wel de hoeveelheid belichting 

of exposure genoemd. Het 

lineair laten toenemen van 

I.t is bereikt dopr, bij 

' ' ' I A/ 2 vaste 1ntens1teit 
0 

cm , 

de belichtingstijd te laten 

toenemen door meerdere malen 

belichten bij konstante 

sluitertijd. Het produkt 

I .t wordt gedeeld door een 
0 

getal B met dimensie 1 en 

grootte gelijk aan I om de 
0 

getallen bij de horizontale 

as te doen overeenstemmen 

met de gebruikte belichtings

tijden. Gebruikte materialen waren: film KODAK FGP, ontwikkelaar 

KODAK Dl63; ontwikkeltijd bij 20°c bedroeg 5 minuten. Het lineair laten 

toenemen van de belichtingstijd heeft hetzelfde effekt, maar nauwkeu

riger bepaald, als het lineair toenemen van de intensiteit van de 

elektronenbundel bij konstante belichtingstijd zou hebben. Dit laatste 

is hetgeen gebeurt in een elektronenmikroskoop wanneer een opname 

wordt gemaakt: bij één belichtingstijd worden.vele uiteenlopende inten

siteiten geregistreerd. 

De meetpunten van kurve c. (grafiek 1.) zijn gemeten aan opnamen, 

belicht met J x t• 2 x t, ... , 6 x t sekonde. Kurve a. is tot stand 

gekomen door metingen aan opnamen belicht met 3 x t• 4 x t, ... , 
1 . h. . d d • . d 6 1 

6 x Î sekonde •. Uit de verse illen in e ens1te1tswaar en van x 8 
1 d • • • d en 3 x 4 sekonde kan worden gekonkludeerd dat e slu1tert1J van 

..!.. sekonde effektief korter is dan 2 x i bij het gebruikte mikroskoop, 

àe Philips EM 300. 
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Kurve h. is ontstaan uit kurve a. na korrektie voor de afwijking 

in sluitertijden. Duidelijk zichtbaar in de grafiek is het lineaire 

verband tussen Den 1
0
.t voor D kleiner dan 1,2. Dit betekent dat 

beneden deze grens I rechtevenredig is met D (ook bij vaste belich

tingstijd, dus bijv. voor een EM-o~name) zodat I /I kan worder 
0 p 

vervangen door D /np· , waarbij L en D zijn veroorzaakt door resp. 
0 0 p 

1 en I • In 
0 p praktijk geldt een veilige grens, v.w.b. lineair gedrag, 

van D • 1. 

In de tabel hieronder zijn opgenomen de verschillen die optreden bij 

hoge densiteitswaarden tussen kurve b. en kurve c., d.w.z. tussen de 

gemeten, gekorrigeerde waarden en de geëxtrapoleerde waarden. 

Belichtingstijd Densiteit Densiteit Densiteit Verschil 

(sek.) gevonden (a) gekorrig. (b) geëxtrap. (c) b.-c.(%) 

3 J 
0,99 1,09 1,09 x4 -

1 
1 ,27 4x 4 1,40 1 ,46 

1 
4,3 

5 l 
J ,56 1 '7 J 1 ,82 6,5 x-4 

1 
l '81 1, 98 2, 18 10 

L 
6 x 4 

Intensiteitsbepaling via op negatieffilm veroorzaakte zwarting, resp. 

densiteit, heeft naast voordelen ook nadelen. Voordelen van deze 

indirekte methode t.o.v. een direkte meetmethode zijn: 

- blijvende registratie van het objekt; men kan, indien nodig, 

metingen eenvoudig herhalen 

- weinig tijd nodig voor handelingen met EM, met alle voordelen 

hiervan: o.m. weinig kontaminatie 

Nadelen zijn echter: 

- trage methode: 'on-line' werken niet mogelijk 

- introduktie van een extra foutenbron: fouten ontstaan t.g.v. 

krasjes in filmmateriaal, luchtbelletjes op film bij ontwikkelen, etc. 
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Het lijkt van belang te streven naar een meer rechtstreekse meting 

van de intensiteitsverdeling, met name ten behoeve van het tijds

aspekt: mogelijkheid tot 'on-line' werken. Hiervoor kan goed een 

scanning transmissie EM worden gebruikt (ref. 3) (ref. 6). Ook zou 

denkbaar zijn het ombouwen van een TEM voor dit doel. Dit zou l"tnnen 

gebeuren door het scherm te verdelen in een groot aantal detektortjes, 

die een voor een worden uitgelezen. 

2.3. Gemiddelde verst~oiingskonstante 

2. 3 • 1 • Al gemeen 

In zowel paragraaf 1.3.als 2.1. wordt gesproken over de gemiddelde 

botsingsdoorsnede van biologische objekten. Dit gemiddelde wordt 

bepaald door het meten van de totaal ondervonden botsingsdoorsnede 

en dit totaal te relateren aan alleen de gepasseerde hoeveelheid 

massa. Het is duidelijk dat de samenstelling van één biologisch 

objekt niet exakt gelijk is aan die van een ander objekt. De ele

menten koolstof en waterstof zijn echter bij biologische objekten 

de meest voorkom.ende elementen. De botsingsdoorsnede per massa een

heid (dimensie m2kg-l) voor elastische verstrooiing·is voor koolstof 

en waterstof ongeveer gelijk; de grootte er van is o.m. afhankelijk 

van de gebruikte versnelspanning (zie appendix Al). Het voorgaande 

betekent dat de verhouding C/H binnen een objekt er niet zo veel toe 

duet; weliswaar is een C-atoom zwaarder dan een H-atoom maar de 

botsingsdoorsnede van de eerste is evenredig met zijn massa, zodat 

per gram materie de totale botsingsdoorsnede konstant is. Soortge

lijke redeneringen gaan ook op voor andere elementen, Z1J het met 

dit verschil, dat andere elementen dan C en H veel minder vaak voor

komen, zodat eventuele kleine verschillen in de botsingsdoorsnede per 

massa eenheid (maximaal een faktor 2, zie appendix Al) niet of nauwe

lijks het gemiddelde, bepaald door C en H, beïnvloeden. 

Bovenstaande leidt tot de mogelijkheid om de gemiddelde verstrooiings

konstante te bepalen aan de hand van polystyreen latex bolletjes. 

Polystyreen latex is een copolymeer van butadiëen en ethenylbenzeen 

en dus bestaande uit alleen koclstof en waterstof. Naar aanleiding 

van de hierboven gegeven redenering kan woràen gesteld, dat polystyreen 

lal'.:ex, althans gerekend naar 01:;,;sing$doorsneden, een goed model is 

voor biologische objekten. 
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2.3.2. Bepaling gemiddelde verstrooiingskonstante aan bolvormig model 

Vergelijking 5. geeft het verband tussen massa per oppervlakte eenheid 

en de intensiteitsverdeling van de elektronenbundel na het passeren 

van het pr~paraat: 

1 [ .., w(x,y) • - .ln I /I (x,y)j c v p 5. 

1 l l l l l l IV 
waarin c de gemiddelde verstrooiings

kons tante is. Voor w geldt algemeen 

vergelijking 2.: 

1 
w(x,y) • J p(x,y,z)dz 

0 
2. 

l l 
• 

fig. 3. 

l ! I (r) 
p 

Door de bolvorm -rotatiesymmetrie- en 

de uniforme massaverdeling kan w(x,y) 

worden geschreven als w(r): 

J2VR2-r2 

w(r) • dZ 
0 ppl 0 

Deze integraal is eenvoudig op te lossen: 

w(r) • 2ppl~ 
Vergelijking 8. ingevuld in 5. levert op: 

1
2 2 1 [ 1l 2pp1\./R -r • ë .ln Iv/Ip(r~ 

8. 

9. 

waarin Ip(x,y) is vervangen door Ip(r). Hierbij is de veronderstelling 

gemaakt dat wordt gemeten in een vlak door het middelpunt van de bol. 

Kwadrateren levert vervolgens op: 

JO. 

Uit vergelijking 10. volgt dat wanneer ln2 [rv/Ip(r~wordt uitgezet 

tegen r 2, een rechte lijn moet worden gevonden met richtingskoefficiënt 
2 2 -4pplc ; zle fig. 4; zie ook grafieken in de appendix. 
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2 
-r 

-2 2 
x 10 µm 

Bepaling van de richtingskoef f iciënt 

biedt de ·mogelijkheid om c te 

bepalen door middel van 

t" 111 
-tant 

2 
4ppl 

Jl. 

waarin t de hoek is die de rechte 

maakt met de positieve x-as. 

Het uit~etten van de meetpunten in 

een grafiek als fig. 4 biedt, naast 

een kontrole op uitbijters (zie 

paragraaf 2,3.5. Discussie), de 

mogelijkheid tot kontrole van de 

bepaling als zodanig. De rechte, 

getrokken door de meetpunten, zal 

de horizontale as snijden in een 
2 2 punt A, waar moet gelden r =R : 

langs de vertikale as staat uitgezet ln2(Iv/Ip(r)); op het punt 

dat rmR zal de intensiteit doorgelaten door het preparaat, Ip(r). 

juist weer gelijk zijn aan I • In A geldt dan: ln [r /I (r)l • v v p J 
ln [1v/rv] • o. 
Wanneer de vergrotingsf aktor beke11d is, door kalibratie van de ver-

grotingsstanden, kan men door meting -aan het negatief~ van de straal 

van de bol het snijpunt A berekenen, waarna vergelijking met een 

door midciel van extrapolatie (fig. 4) gevonden waarde mogelijk is. 

De aanname, stilzwijgend gemaakt, dat het polyetyreen latex bolletje 

zijn bolvorm behoudt wordt gestaafd doordat in de meeste gevallen 

een lineair verband volgens vergelijking 10. wordt gevonden. 

Afwijkingen die optreden zijn in het algemeen anderszins verklaarbaar. 
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2.3.3. Motivatie keuze boldiameter 

De bepalingen van c werden onder diverse EM-kondities verricht 

aan polystyreen latex bolletjes met een diameter van 0,481 µm. 

De maximale massa p.o.e. van deze bolletjes, bij s.m. 
1 

t • p. a ex 

1,05 g/cm3, is gelijk aan 1,05 * 0,4AJ x I0-4 g/cm2 • 50,5 µg/cm2, 

een waarde die nog ruim beneden het maximum (zie paragraaf 1.3.) .., 
van 65 µg/cm~ ligt. 

Polystyreen latex bolletjes zijn in een beperkt aantal diameters in 

de handel, waarvan 0,481 µmeen van de grootste diameters is in de 

voor EM bestemde range. Een grotere diameter zou in dit geval niet 

wenselijk zijn omdat men de maximum waarde gesteld aan de massa 

per oppervlakte eenheid overschrijdt. 

Bolletjes met kleinere diameters, bijv. 0,312 µmen 0,109 µm zoals 

aanvankelijk ook werden gebruikt, hebben het nadeel dat de verhouding 

boldiameter/vliesdikte ongunstiger wordt. De dikte van een gemiddeld 

dragervlies, met koolstof versterkt, ligt in de orde van 30 nm• 

0,03 µm. Tijdens het opbrengen van de suspensie van polystyreen 

bolletjes en het opdrogen van het water kunnen op mikroschaal zich 

een aantal processen af spelen die onregelmatigheden in het onder

liggende dragervlies teweegbrengen. Te denken valt bijv. aan krom

trekken van het vlies als gevolg van adhesiekrachten bij het indrogen. 

Naarmate de verhouding boldiameter/vliesdikte kleiner wordt, zullen 

deze processen, waar'fan het bestaan is gebleken bij voorbereidende 

experimenten, een grotere rol spelen. 

Het werken met 0,481 µm bolletjes heeft één nadeel. In polystyreen 

latex hebben 60 keV-elektronen een vrije weglengte van ongeveer 0,15 µm. 

zodat na passage van 0,481 µm polystyreen latex ongeveer cl/e) 3 • l/20 

van de oorspronkelijke intensiteit overblijft. Wanneer de maximaal 

toegestane densiteit op het negatief op 1 wordt gesteld, kan de 

densiteit (voor D < 1,2 is de densiteit rechtevenredig met de inten

siteit) in het midden van de afgebeelde bol slechts 0,05 bedragen. 

Een dergelijke lage waarde is niet met grote nauwkeurigheid meetbaar 

(zie ook paragraaf 2.3.5•1.). Dit nadeel lijkt echter niet op te 

wegen tegen de voordelen die het o.1.a1 µm bolletje heeft ten opzichte 

van bolletjes met kleinere di.ameter. 
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2.3.4. Resultaten 

De gemiddelde verstrooiingskonstante, ofwel gemiddelde botsings

doorsnede per massa eenheid, welke wordt gemeten, zal afhankelij~ 

zijn van de instelling van het elektronen mikroskoop. 

Zo zal de verstrooiingskonstante ... "'temen bij toenemende versnel

spanning; ook wanneer het objektieiaiafragma door een groter wordt 

vervangen, zal de botsingsdoorsnede afnemen. 

Aangezien op de EM 300 een versnelspanning van 60 kV het meest 

gebruikt is, werd deze waarde aangehouden. De gemiddelde verstrooiings

konstante c werd bepaald voor 3 gevallen: 10 pm objektiefdiafragma, 

30 µrn objektiefdiafragma en ~met het objektiefdiafragma verwijderd 

maar daarvoor in de plaats een 70 µm diafragma ter hoogte van de 

diffraktielens. De laatste konfiguratie van diafragma's is noodzake

lijk om lage vergrotingen (Se-modus van het EM:vergrotingsfaktoren 

75 x - 1400 x) te kunnen realiseren. Dit is nodig om een relatief 

groot aantal (10 à 20) bloedplaatjes op 1 opname te kunnen krijgen. 

De reden waarom het objektiefdiafragma bij gebruik van de Se-modus 

uit de bundel moet worden gedraaid is, dat bij de Se-modus geen 

cross-over ter hoogte van het objektiefdiafragma voorkomt, maar 

wel bij het diafragma van de diffraktielens; de diffraktielens 

fungeert als objektief in Se-modus. Een cross-over is een punt op 

de optische as waar alle banen van de niet-afgebogen elektronen el

kaar snijden; bij de normaal-stand van het EM is wel een cross-over 

aanwezig bij het objektiefdiafragma. 

De resultaten van de bepalingen van de gemiddelde verstrooiingskon

stanten van polystyreen latex, verricht volgens paragraaf 2.3.2., 

zijn hieronder weergegeven in een tabel. De bijbehorende grafieken 

zijn opgenomen in de appendix, grafieken 1 t/m 6. 

~ . .._____ ·--------_ cgem (104 cm2/g) boldiameter ( m) aantal punten 
van regressielijn 

JO µm obj. diaf. 7,2 .:!. 0, 1 0,488 13 

0,486 12 

30 µm obj. diaf. 5,8!_0,l 0,478 13 

0,476 21 
1 

70 µm diff.diaf. 
1 

8,8 :.. 0,3 0,48 12 

1 i 0,48 13 
1 1 
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Enkele opmerkingen zijn hier op hun plaats: de boldiameter is 

bepaald aan de hand van de doorsnijding met de horizontale as. 

In de meeste grafieken is een aantal meetpunten afwijkend van 

het evenwel duidelijk aanwezige lineaire verband. In de discussie. 

paragraaf 2.3.5. zal hiervoor ee~ verklaring worden gegeven. DP 

afwijkende punten zijn buiten beschouwing gelaten bij de bereke

ning van de regressielijn, welke werd gebruikt voor de beoaling 

van de gemiddelde verstrooiingskonstante. Bij de bepaling van c 

bij Se-modus met 70 µm diffraktiediafragma hebben de meetwaarden 

behorende bij kleine r 2-waarden een grote onnauwkeurigheid. Om 

die reden is geen rekening gehouden met deze punten bij het be

palen van de benadering voor het lineaire verband; zie ook 

discussie, paragraaf 2.3.5.3 •• 

Slechts de w~arde van c voor de Se-modus is van belang bij het 

werken met bloedplaatjes omdat deze objekten relatief zo groot 

zijn -reuzen onder de voor EM gebruikelijke objekten- dat niet 

anders dan in de Se-modus gewerkt kan worden. De andere gemeten 

waarden kunnen echter van dienst zijn wanneer de methode van massa

bepaling wordt toegepast op kleinere objekten zoals mitochondriën 

of viruspartikels. In die gevallen kan worden gewerkt in de nor

maalstand van het EM, zodat een objektief diafragma kan worden 

gebruikt. 

2.3.5. Diskussie 

Naast een indikatie van mogelijke foutenbronnen, die bijdragen tot 

de onnauwkeurigheid in de bepalingen -deze worden in aparat para

grafe.n besproken- lijkt het nuttig om in dit deel van het verslag 

wellicht ten overvloede erop te wijzen dat het polystyreen latex 

bolletje slechts een model is voor een biologisch objekt. Dit geldt 

zowel voor de samenstelling van het bolletje als voor de verdeling 

van massa erbinnen. In paragraaf 2.3.4. zijn gemeten de gemiddelde 

botsingsdoorsneden per massa eer1heid van polystyreen latex onder 

diverse omstandigheden. 

1 

1 
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Bij het "wegen" met kwantitatieve elektronenmikroskopie van bloed

plaatjes, of andere deeltjes, wordt van deze biologische objekten 

een algehele botsingsdoorsnede bepaald. 

Door het -hypothetisch- konstant zijn van de gemiddelde botsing&

doorsnede per massa eenheid voor biologische objekten kan de m,issa 

van het bloedplaatje bepaald worden. Door het hypothetische karakter 

van de relatie massa ~ gemiddelde botsingsdoorsnede voor de diverse 

biologische objekten en het vergelijken van polystyreen latex met· 

bijv. bloedplaatjes moet het begrip "massabepaling" met enige 

voorzichtigheid gehanteerd worden. 

De gemiddelde verstrooiingskonstante van polystyreen latex bij 75 kV 
-3 en een openingshoek van 5 :t 10 rad., overeenkomend met een 50 µm 

objektiefdiafragma, bedra~gt 4 :t 104 cm2/g; zie appendix Al. 

De in 2.3.4. gegeven waarden zijn -de toegenomen botsingsdoorsneden 

ten gevolge van kleinere openingshoeken en lagere versnelspanning 

in aanmerking genomen- hiermee goed in overeenstenuning. 

Het 70 µm dif f raktielens diafragma geeft een openingshoek die kleiner 

is dan welke wordt verkregen met een 10 µm objektiefdiafragma. 

2.3.5. 1. Densitometer THK 

lichtbron Hg-I 

ïd 
---~---- - kondensor 

J 
rr- negatief 

---~---- objektief 

'Il 
diafragma 

;il 
1·1 .===si= beeld, 5x lin. 

~,t [?-}ias~J 
fotocel - versterker - display 

fig. 5. Schema densitometer THK. 

In fig. 5 is schematisch weergegeven 

de densitometer van de afdeling 

Röntgenologie van de subfakulteit 

Tandheelkunde waarvan de afkorting 

THK afkomstig is. M.b.v. deze densi

tometer is de densiteitsverdeling van 

opnamen van polystyreen latex bolletjes 

gemeten. 

De lichtbron bestaat uit een kwik 

jodium lamp die wordt gevoed door een 

gestabiliseerde voeding. Dit om een 

konstante belichting te garanderen. 

Het negatief kan door middel van 

2 loodrecht op elkaar staande, met 

de hand te bedienen schroefmikrometers 

verplaatst worden. 
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Een 5 x lineaire vergroting van het negatief wordt op de bodem

plaat van de kast afgebeeld. In de bodem van deze kast zit een 

gat waarin een uitwisselbaar diafragma geplaatst kan worden. 

De kleinst beschikbare diameter is gebruikt vvor de metingen; 

deze bedraagt 1 ,25 mm, hetgeen bet"''~ent dat een cirkeltje met 

een diameter van 0,25 mm op het ne~Atief wordt gemeten. 

DL diameters van de bolletjes op de opnamen waren voldoende groot 

om geen hinder te ondervinden van de afmeting van de meetspot. 

Onder het diafragma bevindt zich een lichtgevoelige cel waarop 

het door het negatief doorgelaten deel van het oorspronkelijke 

licht terecht komt. De cel geeft een spanning af, die ir. een 

korrektie-versterker wordt omgezet in een waarde, welke evenredig 

is met de intensiteit van het doorgelaten licht; gekorrigeerd 

wordt voor de a-lineariteit van de fotocel. De versterker heeft 

een 4-tal standen; de hierbij behorende versterkingsfaktoren zijn: 

1 x, 10 x, 100 x en 1000 x. 

Een belangrijke handicap van de gebruikte densitometer is dat de 

openingshoek zeer klein is (ong. 0,05 rad). Dit geeft het bezwaar 

dat kleine afbuigingen van het licht t.o.v. de oorspronkelijke 

weg ten gevolge van bijv. krassen in het negatiefmateriaal reeds 

grote invloed kunnen hebben. Dit kan leiden tot het meten van een 

aanzienlijk lagere intensiteit. Stof op de film kan eveneens een 

te lage gemeten intensiteit veroorzaken, zij het dat hier het ont

brekende deel van het licht inderdaad geabsorbeerd wordt. Een 

schijnbaar te lage intensiteit betekent een schijnbaar te hoge 

zwarting op het negatief; dit geeft vervolgens een schijnbaar te 

lage massa. Een te lage massa komt overeen met een te lage ln2(o /D ) 
0 p 

waarde. 

Bovenstaande redenering kan een verklaring z1Jn voor plotseling 

sterk afwijkende ln2-waarden; zie bijv. grafiek 3, app •• Deze 

punten zijn niet meegenomen bij de berekening van de regressielijn. 

Het spreekt voor zich, dat de meetpunten die wel zijn meegenomen 

bij de berekening van c niet volledig gevrijwaard hoeven zijn van 

het hierboven beschreven euvel. Het vinden van een goed te noemen 
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lineair verband tussen de uit de meetwaarden berekende ln2-waarden 

en r 2 (zie grafieken J t/m 6, app.) sterkt evenwel het vertrouwen, 

dat de gevonden waarde van de gemiddelde verstrooiingskonstante 

betrouwbaar is. 

2.3.5.2. N ·uwkeurigheid bij metingen en berekeningen 

Metinge!1 

Voor het bepalen van een densiteitswaarde in een negatief zijn twee 

metingen nodig, namelijk van T en T , waarbij T de transmissie 
p 0 0 

van onbelichte film is en T de transmissie van de gekozen plaats 
p 

in het negatief. De densitometer .THK geeft op het bijbehorend 

display de transmissiewaarde af (zie 2.3.5.1.). Voor de densiteit 

geldt: D • 101og(T /T ); dit is de densiteit welke veroorzaakt 
0 p 

wordt door enkel de belichte zilverkorrels. Deze definitie van 

densiteit is gebruikt voor de berekeningen. 

De onnauwkeurigheid in D bedraagt: dD 3D ·-3T 
an 

.dT
0 

+ 3T"' .dT 
p p 

hieruit is an - . aT 
0 

Analoog geldt: an 
n

p 
--

IOlogT 
0 

1 --T 
0 

a 
at 

p 

IOlogT 
p 

0 

101 og 

--

e " 
0,44 

T 
0 

Voor de onnauwkeurigheidsbepaling moeten we van de laatste term 

slechts de grootte bekijken. Nu is: 

[ dT dT 
dD • 0,44 0 E 

T + T 
0 p 

In de praktijk blijkt de waarde van T plm. 500 (arb. units) te 
0 

] 
bedragen en dT is 5. Voor T en dT variëren deze waarden resp. van 

0 p p 
plm. 40 en l tot ongeveer 300 en 2. Bij hoge transmissiewaarden 

(i.o.v. 500) blijkt de densitometer THK minder stabiel te zijn dan 

bij lage waarden (i.o.v. 50). 
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dT 
De grootste waarde voor ~-T~P

p 
wordt bereikt bij T • 40 en dT = 1. 

p p 

Deze waarden ingevuld in de vergelijking voor dD, samen met T0 en 

dT ,geeft: 
0 dD • 0,44 x {0,01 + 0,025)• 0,015 

')~t is de maximale waarde van dD, welke geldt bij een densiteit D•l. 

~relatieve afwijking dD/D bedraagt hier 1,5%. 

Wanneer D aanzienlijk kleiner is dan 1 -dit betekent dat T tot 300 
p 

nadert- neemt dD af tot een minimum van: 

dD • 0,44 x (0,01 + 0,007)= 0,008 

De relatieve afwijking dD/n neemt toe voor kleinere D en bedraagt 

maximaal 5%. 

~~rekeningen 

De afstand tussen twee opeenvolgende meetpunten werd met behulp van 

een schroefmikrometer steeds op dezelfde waarde ingesteld. Deze 

afstand, de stapgrootte, wordt verder aangeduid met STAP. In de 

meeste gevallen bedroeg STAP 0,25 mm. Zie ook fig. 6. 

~TllP 

/ 

M 

A· l 

)( 

fig. 6 

De precieze af stand van de meet

punten tot aan het midden van de 

bol wordt bepaald aan de hand van 

een grafiek waarin de densiteit 

van de meetpunten is uitgezet 

tegen de in de scanrichting af

gelegde afstand. Zie het onder

stuk van fig. 6. 

Uit de grafiek wordt bepaald de 

diameter van de bol alsmede de 

af stand van het laatste punt dat 

nog buiten de bol ligt tot aan 

de rand van de bol (punt A in 

fig. 6). Deze afstand is 6. 
2 De r -waarden van de meetpunten 

worden bepaald met behulp van: 

2 2 rN • (R +à - N*STAP) , N • 1,2,3 
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Verondersteld wordt dat NzSTAP nauwkeurig 

van R en A; men krijgt voor de fout in r~ 

2 
d(rN ) • 

2 
3rN 

• dR + aA • dA 

.,. 2 (dR + dA) (R + 6 ·- u:ttSTAP) 

"' 2(dR + dA) 
rN 

is bepaald ten opzichte 

Al 

A2 

Uit de formules Al en A2 blijkt dat de absolute fout in r; toeneemt 

met rN maar de relatieve fout neemt tegelijkertijd af. Kleinere 
2 rN-waarden hebben weliswaar een grote relatieve onnauwkeurigheid 

maar spelen een minder belangrijke rol bij de bepaling van de ge

middelde verstrooiingskonstante. De relatieve onnauwkeurigheid van 
2 rN bedraagt in het ongunstigste geval 5%. 

Opgemerkt kan nog worden dat, zodra bleek dat R, zoals gemeten in 

de l)'\.x grafiek, niet binnen 3% overeenkwam met de waarde die werd 

gevonden uit de doorsnijding van de hellende lijn met de horizon

tale as (zie 2.3.2.), de berekening van r 2 werd overgemaakt met 

de waarde van R zoals bepaald uit de doorsnijding. 

Door het voorgaande te kombineren is een schatting voor de relatieve 

onnauwkeurigheid in de gem. verstrooiingskonstante tot stand gekomen. 

Deze bedraagt t,5%. 

Bij de grafieken die gemaakt zijn voor de bepaling van de gemiddelde 

verstrooiingskonstante bij de Se-modus van het EM treedt een kumu

latieve foutengroei op door de extra behandeling die wordt toegepast 

(zie paragraaf 2.3.5.3.). Deze foutentoename leidt, naar schatting, 

tot een verdubbeling van de totale relatieve onnauwkeurigheid in de 

bepaling van de verstrooiingskonstante. De relatieve onnauwkeurigheid 

bedrsagt nu 3%. 
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2.3.5.3. Bepaling verstrooiingskonstante bij zeer lage vergrotin!_ 

Het bepalen van de gemiddelde verstrooiingskonstante onder de 

afbeeldi gskondities van zeer lage vergrotingen -de Se-modus v~.l 

het elektronenmikroskoop- is noodHkelijk om de massa van blo· 1-

p laatjes, gefotografeerd onder •h '.• kondi ties, te kunnen bepr let 

(zie ook 2.3.4.). De 0,481 µm pol_,·s.:yreen latex oolletjes hebben 

bij de grootste Se-modus vergrotingsstand, Se 25, overeenkomend 

met een vergrotingsfaktor van ongeveer 1400, een diameter van 

0,7 IlDll op het negatief. Deze diameter is echter te klein om met 

de densitometer THK bruikbare metingen te kunnen doen aan de 

negatieven. Dit was aanleiding om de originele opnamen 10 x ver

groot af te drukken op transparant materiaal. Hieraan werden de 

metingen voor de bepaling van de gemiddelde verstrooiingskonstante 

verricht. 

Wanneer van een negatiefopname van een polystyreen latex bolletje 

een transparante afdruk wordt gemaakt, verandert het verband tussen 

de gemeten densiteit en de r van het bolletje. De relatie tussen 

(Iv/Ip(r))- of (Dv/DP(r)) - uit het oorsprönkelijke negatief en r 

wordt gegeven door vergelijking 10. Stelt men de intensiteitsverdeling 

van het oorspronkelijke negatief op D(x,y) en van de transparante 

afdruk op D'(x,y) dan geldt: 
D'(x,y) • k.T .JO-D(x,y) 

0 

waarbij T de hoeveelheid licht is bij het vergroten en k een even
o 

redigheidskonstante. Omwerken levert: 

D{x,y) • 101og(k.T ) + 101og(l/n'(x,y)) 
0 

Men ziet dat D(x,y) gelijk is aan IOlog( 1 /D' (x.y)) plus een per 

negatief mogelijk verschillende konstante. Door JOlog( 1/D'(x,y)) uit 

te zetten en de achtergrond-densiteit te vergelijken met de densiteit 
10 van de achtergrond van het oorspronkelijke negatief kan log(k.T

0
) 

worden bepaald. 

De nu bekende D(x,y) kan worden gebruikt om met behulp van verg. 10 

de gemiddelde verstrooiingskonstante te bepalen. 
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Tot slot zijn, ter kontrole, de oorspronkelijke opnamen van de 

polystyreen latex bolletjes in de BioPEPR gemeten. De door PARTICLE 

WEIGHT gemeten massawaarden van de bolletjes bleken goed in over

eenstenmi ~ te zijn met de berekende waarden. 

2.4. MassabepaliE_g donkerveld 

Donkerveld elektronenmikroskopie is een techniek waarbij de beeld

vorming wordt gerealiseerd door gebruik te maken van de door een 

objekt verstrooide elektronen. Deze techniek wordt, ondanks een 

geringe intensiteit op het beeld, vaak gebruikt voor afbeelding van 

zeer kleine objekten zoals virusdeeltjes of ribosomen (ref. 2): 

afmetingen kleiner dan 1000 Î. Voor dergelijke zeer kleine objekten 

geldt dat de hoeveelheid verstrooide elektronen evenredig met een 

toenemende preparaatmaesa groter wordt. Naarmate de preparaten 

dikker worden zullen meer elektronen over grote hoeken worden ver

strooid resp. worden geabsorbeerd en is van een lineaire evenredig

heid tussen preparaatmassa en hoeveelheid verstrooide elektronen 

steeds minder sprake. Boven een bepaalde massa per oppervlakte 
\ -2 

eenheid n.e.emt zelfs dil! -onder de waarnemingshoeken tot 10 rad.-

verstrooide straling af met toenemende massa. Het onderstaande 

geldt dan ook alleen voor zeer kleine objekten. 

De hier gepresenteerde methode van massabepaling kan in principe 

eenvoudig worden aangepast voor donkerveld elektronenmikroskopie. 

Hiertoe moeten enkele formules worden gewijzigd. Immers de relatie 

tussen de oorspronkelijke en de doorgelaten bundelintensiteit en 

de doorlopen massa w(x,y) was voor de niet verstrooide straling 

I ,;,. I .exp(·-c.w(x,y)). Dit wordt voor ... alle- verstrooide straling 
0 

-bij verwaarlozing van absorptie van elektronen- : 

I • I - I .exp(-c.w(x,y)) • I (l-exp(-c.w(x,y))) 
0 0 0 

Zo komt in plaats van vgl. 3a. (zie paragraaf 2.1.): 

IP (x,y) • b. 1
0 

[1-exp(-c.wp (x,y)-c.pf.d)] 

met b '!!en konstante die in reke.ning brengt dat slechts een deel 

van alle verstrooide straling op het beeld terecht komt. 

3a. 
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Voor formule 3 komt een analoge verandering: 

3' aftrekken van 3a en delen door b.I geeft: 
0 

links en rechts delen door exp{-c.pf .d) geeft: 

I {x,y)-I 
p --~ ... I {x,y)-I 

p v 
I v 

• 1-exp{-c.w {x,y)) 
p 

Voor c.w (x,y)<< 1 geldt exp{-c.w {x,y)) ~ 1-c.w {x,y) zodat 
p p p 

I (x,y)-I 
_P v 

I 
v 

Anders geschreven: 

• c.w {x,y) 
p 

I [ I (x,y) 
w (x ,y) • - __.P_I __ 

p c v 

3'. 

Sonunatie over linker en rechterlid voor alle meetpunten binnen het 

objekt p leidt tot de totale massa van het objekt. De donkerveld 

methode wordt niet verder uitgewerkt omdat deze niet toepasbaar 

is op bloedplaatjes. 

De nauwkeurigheid van de massabepaling m.b.v. donkerveld elektronen

mikroskopie is sterker afhankelijk van de kwaliteit van de uitrich

ting van het mikroskoop, met name van de diafragma's, dan met 

helderveld EM. Dit vanwege een relatief grote verandering in bot

singsdoorsneden -en dus in aantal verstrooide elektronen- bij een 

geringe afwijking van de door plaats en grootte van de diafragma's 

ingestelde strooihoeken. 

Tenslotte moet opnieuw worden geijkt en het is de vraag of polystyreen 

latex hiervoor geschikt -d.w.z. niet te dik-:is. Immers, er moet 

worden voldaan aan de eis dat c.wp{x,y)<< l is. 
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Brakenhoff c.s. (ref. 2) losten dit probleem op door de massa 

eenheid van Tabak Mozaïek Virus (WTMV) in te voeren, met behulp 

waarvan massa's konden worden uitgedrukt als frakties WTMV. 

Voor een absolute massabepaling zal moeten worden gebruik gemr•kt 

van een ijkpreparaat met bekende vorm en nassaverdeling. 
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3. UITVOERING EXPERIMENT 

3.J. Proefopzet algemeen 

De methode van massabepaling zoals door Bahr en Zeitler ontwi~ eld 

(ref. l) en waarvan de principes ten grondb1.ag liggen aan het in 

dit rapport beschreven onderzoek is, voorzover mij bekend uit de 

literatuur, niet eerder toegepast op biologische objekten onder 

variabele kondities. Het hier beschreven onderzoek heeft tot doel 

het testen van de massabepalingsmethode en het verkrijgen van een 

indruk van het "oplossend vermogen": welke massaverschillen tussen 

populaties biologische objekten kunnen betrouwbaar worden gemeten. 

Als testobjekt voor de bepalingsmethode is gekozen voor het bloed

plaatje. Een belangrijke reden voor deze keuze is de relatief een

voudige isolatieprocedure voor bloedplaatjes. Vergelijkingen worden 

gemaakt tussen populaties bloedplaatjes van normale, gezonde ratten, 

van ratten behandeld met Anti-Plaatjes-Serum (APS) en van normale 

ratten afgenomen bloedplaatjes die na fixatie werden behandeld met 

uranylacetaat. De bloedplaatjes van de normale en de APS-ratten 

worden in zowel ongefixeerde als in gefixeerde vorm gemeten. Het 

experiment met uranyl behandeling wordt met 3 koncentraties uranyl

acetaat uitgevoerd. 

Het APS, anti-plaatjes-serum, vernietigt de in omloop zijnde bloed

plaatjes. Hierdoor worden de megakaryocyten, de plaatjesvormende 

cellen, gestimuleerd tot een verhoogde produktie. De proefdieren 

worden gedurende drie dagen eenmaal per dag ingespoten met achter

eenvolgens 0,2; 0,1 en 0,1 ml APS. Na deze periode treedt een piek 

op in de plaatjesproduktie. De nieuw vrijgekomen bloedplaatjes zijn, 

naar men vermoedt, gemiddeld groter dan normaal. Aangezien deze 

plaatjes in groten getale vrijkomen en de overige plaatjes vrijwel 

geheel zijn vernietigd, zal de bijdrage van de nieuwe plaatjes aan 

het totale plaatjesbestand erg groot zijn. Dit zal, naar verwacht, 

tot uitdrukking komen in een massaverdelingskurve die ten opzichte 

van de normale verdelingskurve naar rechts verschoven is. 
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Voor het vinden van een alternatieve methode voor de thans ge

bruikelijke, met radioaktief 51 cr werkende, methode voor bepaling 

van de overlevingsduur van bloedplaatjes is de mogelijkheid van 

experimentele massavergroting van bP.lang. Hiertoe:! werden bloed

plaatjes geincubeerd met uranylacetaat (U.A.). De positief ge lden 

uranyl-ionen hechten aan de bloedplaatjes die een negatieve opper

vlaktelading hebben; hierdoor treedt massatoename op. De in 

glutaaraldehyde gefixeerde plaatjes worden op dragergrids opge

bracht en gedurende 30 minuten in kontakt gebracht met een van drie 

verschillende koncentraties U.A.: 0,8; 8 en 80 mMol/l. De laatste 

koncentratie is tevens de verzadigingskoncentratie van U.A. bij 

kamertemperatuur. 

3.2. Methode experiment algemeen 

In fi.g. 7 wordt in de vorm van een blokschema weergegeven hoe het 

verloop is van een experiment naar massabepaling van het afnemen 

van bloed tot en met het wegen van bloedplaatjes. 

l~~role Litor 

i 
e ~ ® © 
"®@Il 

'~IJ 4Y>0 

BioPEPR 
scanner 

PDP 11/40 
computer 

Bereiden van plaatjesrijk plasma of 

suspensie; opbrengen op dragervlies. 

Maken en ontwikkelen van fotografische 

opnamen. 

Bloedplaatjes worden een voor een gescand. 

Alle transmissiewaarden worden opgeslagen; 

de massa wordt berekend. 
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Als eerste stap wordt door hartpunktie bloed. afgenomen. Aan het 

bloed worden stoffen toegevoegd die stolling verhinderen. Van het 

bloed wordt een plaatjesrijke suspensie of plaatjesrijk plasma 

gemaakt resp. in aquabidest en ~loedplaLma al naar gelanó wel of 

niet wordt gefixeerd. De plaatjesrijke frakties worden op kop. ·

grids nogebracht waarna deze in het elektronen mikroskoop E:1 30 ·; 

kunnen worden bekeken en gefotografeerd. 

Na het ontwikkelen van de films kunnen de gefotografeerde bloed

plaatjes worden "gewogen" in de BioPEPR. Oeze wsging geschiedt met 

behulp van het voor dit doel geschreven komputerprogramma PARTICLE 

WEIGHT op een PDP 11/40 komputer. De bloedplaatjes worden een voor 

een gescand. Bij elk plaatje wordt van plm. 4000 punten de densiteit 

bepaald, waarna de plaatjesmassa kan worden berekend; zie hoofdstuk 2 •• 

Meer uitgebreid wordt ingegaan op elke fase van het experiment in 

afzonderlijke subparagrafen. 

3.2. 1. Isolatie thrombocyten 

De isolatie van thrombocyten of bloedplaatjes is in principe een

voudig daar de bloedplaatjes vrij voorkomen in bloedplasma. Bloed

plaatje8 vertonen echter de neiging om zeer snel ca2+ ionen uit te 

stat.en ~release reaktie- wanneer zij buiten de bloedbaan terechtkomen. 

De ca2+ afgifte treedt op bij de release van de zgn. dense granula. 

Het uitgestoten calcium katalyseert de vorming van fibrinevezels, 

die hechten aan andere plaatjes en cellen, waardoor het bloed stolt. 

Deze gang van zaken moet bij de experimenten voorkomen worden, 

zoveel mogelijk voordat de release reaktie op gang kan komen. Een 
. h • d' 2+ • u1tsc ei ing van Ca en evt. kationen doet de massa van de betref-

fende plaatjes afnemen~ 

Bij de isolatie van ongefixeerde bloedplaatjes wordt, ter voorkoming 

van release, lithium-heparine en atropine-sulfaat toegevoegd in een 

koncenttatie van resp. 0.01 en 0.005 mg op 1 ml bloed. Dit naar een 

voorschrift van Skaer (ref. 8) die bloedplaatjes isoleerde ten 

behoeve van een onderzoek naar elementsamenstelling van de dense 

granula uit de bloedplaatjes. Het heparine-atropine mengsel is 
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aanwezig in de injektiespuit waarmee het bloed· wordt afgenomen: 

dit garandeert onmiddellijk kontakt van het bloed met de anti 

-release- stoffen. Na de afname van het bloed worden de rode 

bloedlichaampjes neergeslagen door 15 minuten te centrifugeren 

bij 275 g. Er is nu plaatje11rijk plasma ontstaan (PRP) dat ka-. 

worden ~pgebracht; zie paragraaf 3.2.2 •• 

Een andere mogelijkheid ter voorkoming van de release-reaktie is 

het onmiddellijk fixeren van de bloedplaatjes. Hierbij wordt bloed 

opgevangen in een injektiespuit waarin zich een zir. oplossing van 

glutaaraldehyde bevindt. Er wordt bloed afgenomen tot een volume 

gelijk aan het volume van de in de spuit aanwezige oplossing. 

Vervolgens wordt het mengsel gecentrifugeerd om de rode bloed

lichaampjes te doen neerslaan. Het plaatjesrijke plasma dàt ont

staat, wordt overgebracht in een nieuwe buis en opnieuw afgedraaid. 

Nu zodanig dat alle bloedplaatjes neerslaan in een pellet. Het 

supernatant wordt af gegoten en de plaatjes worden geresuspendeerd 

in aquabidest waardoor een plaatjesrijke suspensie ontstaat. Deze 

wordt vervolgens opgebracht, zie paragraaf 3.2.2 •• In totaal zijn 

de bloedplaatjes 40 minuten in kontakt met de glutaaraldehyde 

oplossing. Het fixeren heeft het doden van de bloedplaatjes tot 

gevolg en heeft als mogelijk bezwaar dat molekulen van het fixatief 

kunnen worden gebonden door het bloedplaatje (massa toename). 

3.2.2. Opbrengen van bloed_E..laatjes op dragergrids 

Een dragergridje is een dun, rond koperen plaatje met een diameter 

van 3,05 mm, waarin een groot aantal 11kijk 11-gaatjes aanwezig is. 

Op het gridje wordt een dun (i.o.v. 30 nm) Formvar dragervlies 

opgebracht. Na het opbrengen van de bloedplaatjes (•thrombocyten) 

wordt een dun (i.o.v. 10 nm) laagje koolstof opgedampt ter verhoging 

van het elektrische geleidingsvermogen. 

Het opbrengen van thrombocyten op dragergrids gebeurt door het 

opbrengen van aen druppeltje plaatjesrijk. plasma of, in het geval 

van gefixeerde bloedplaatjes, plaatjesrijke suspensie. Na 1 à 2 

minuten wordt met een filtreerpapiertje de overtollige vloeistof 
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zoveel mogelijk weggezogen. De bloedplaatjes hebben zich dan 

kunnen hechten aan het Formvar vlies. 

tiet wegzuigen van de aanwezige vloeistof is met name van belang 

bij de niet-gefixeerde plaatjes. In dit geval bevinden de pla :jes 

zich nog in bloedplasma dat nog alle in het bloed voorkomende 

eiwitten bevat. Wanneer de plasma eiwitten indrogen, ontstaat een 

dikke laag op het vlies waar nauwelijks nog elektronen doorheen 

komen. De ongefixeerde plaatjes kunnen echter niet worden gebracht 

in aquabidest omdat bij deze -levende- objekten het omringende 

mediwn isotoon moet zijn. Suspenderen van de plaatjes in een 

fysiologisch zout buffer blijkt geen goede oplossing omdat het 

NaCl of KCl van de buffer uitkristalleert bij het opdrogen. Dit 

kristalliseren geschiedt bij voorkeur rondom aanwezige objekten 

zoals bloedplaatjes. Het wegzuigen van het suspensi~medium -aqua

bidest- in het geval van gefixeerde plaatjes is niet strikt nood

zakelijk. 

3.2.3. Fotografie 

Nadat de bloedplaatjes zijn opgebracht en gedroogd kunnen ze worden 

bekeken en gefotografeerd. Dit geschiedt in een Philips EM 300. 

Het mikroskoop wordt gebruikt in de Se-modus bij vergrotingsstand 

16 hetgeen overeenkomt met een vergrotingsfaktor van ongeveer 235 x. 

Wanneer een preparaat geschikt blijkt om te worden gefotografeerd 

-dit betekent voldoend schone vliezen, geen laag ingedroogde 

eiwitten etc.- kunnen opnamen worden gemaakt. Na scherpstelling en 

astigmatismekorrektie wordt de intensiteitsmeter ingesteld op 40% 

volle schaaluitslag bij een belichtingstijd van 1 sec. Gegeven de 

op het laboratorium gestandaardiseerde belichting (50% volle schaal

uitslag) betekent dit onderbelichting. Telkens wordt één maas van 

het gridje gefotografeerd. Het gebruikte filmmateriaal is Kodak 

FINE GRAIN RELEASE POSITIVE NO. 5302. 
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De opgenomen films ondergaan de standaard ontwikkelbehandeling op 

het eigen fotolaboratorium van de afdeling. Dit betekent dat ge

durende 5 minuten wordt ontwikkeld in Kodak 0163, verdunning 1:3; 

gedurende 1 minuut een stopbad wordt gege"en door spoelen met ont

hard water en tenslotte 10 minuten wordt p ~fixeerd in Agfa-Ge~" ert 

G 333c. verdunning 1:10. De ontwikkeling en fixatie vinden J)laa sin 

een ontwikkelmachine van MAFI-Freudenstadt. Deze machine geeft een 

konstante, geprogranuneerde agitatie aan de films, belangrijk voor 

gelijkmatige ontwikkeling. De machine wozdt op een tempevatuur van 
0 20 .!_ 0,5 C gehouden door een thermostaat. 

3.2.4. Meting met BioPEPR 

Het apparaat 

De BioPEPR is een komputergestuurde scanning densitometer en is 

ontworpen om bellenvatop~amen van het CERN in Génève te scannen. 

Het hoeft geen verder betoog dat de BioPEPR een zeer nauwkeurig 

apparaat is. Dit komt overigens tot uitdrukking in de naamgeving: 

PEPR is een afkorting voor Precise Encoding and Pattern Recognition. 

De toevoeging van Bio tot BioPEPR heeft betrekking op de modif ikaties 

die zijn aangebracht om het apparaat te laten funktioneren voor 

biologisch gericht onderzoek. In dit geval, de BioPEPR op de afdeling 

Hoge Energie Fysica van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 

K.U. Nijmegen (Hoofd: Prof .Dr. R.T. van der Walle) betreft het een 

researchprogrannna voor een geautomatiseerd onderzoek van foto's 

van cervix-uitstrijkjes op maligne ontaarde cellen. 

naar 
komputer 

FM 1 

•opt. syst. 

__..._ --·- -·t-~~g· ~~~~;G!FM~=~ 
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fig. 8 Schema densitometergedeeltje BioPEPR 
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In fig. 8 is schematisch de BioPEPR densitometer weergegeven. 

Door een fijne elektronenstraal op het fluorescerende scherm te 

laten vallen zal een kleine spot oplichten. De plaats van de spot 

op het scherm wordt bepaald door de komputergeregelde spanning op 

de deflektieplaten. De spot wordt d.m.v. een optisch systeem "r

kleind af geheeld op het negatief ter verkrijging van een hv"g 

oplossend vermogen: de spotgrootte op het negatief bedraagt minder 

dan 25 µm. Achter het negatief bevindt zich een fotomultiplier (FM) 

die de doorgelaten hoeveelheid licht omzet in een spanning. Deze 

spanning wordt naar een versterker geleid. De door de versterker 

afgegeven spanning is evenredig met de intensiteit van het opvallend 

licht, zodat deze waarde de transmissie representeert. Voor de in 

binaire kode af te geven waarden, worden 8 bits beschikbaar gesteld, 

zodat de transmissiewaarde kan variëren van 0 tot 256. Voor het 

begin van de metingen wordt nagegaan -en zo nodig 01nieuw ingesteld

of de maximaal voorkomende intensiteit-bij onbelichte film

aanzienlijk lager is dan 255 en wel omdat in het verzadigings

gebied afwijkingen van de lineaire respons kunnen optreden. Een 

veelgebruikte waarde voor de transmissie van onbelichte film is 200. 

Omdat de lichtopbrengst -efficiency- van het fluorescerend materiaal 

op het scherm kan variëren in de tijd en in de plaats zijn drie 

referentiefotomultipoliers aangebracht (FMJ, FM2 en -niet getekend

FM3). Deze meten de intensiteit van de spot op het scherm en deze 

waarde wordt naar de versterker gevoerd. De versterker korrigeert 

de door FM gevonden transmissie voor een evt. veranderde efficiency. 

Het meten 

Na het aanroepen van het programma PARTICLE WEIGHT, waarvan in hoofd

stuk 4. een uitgebreide beschrijving volgt, verschijnt een afbeelding 

van een deel van het negatief op een t.v.-monitor. Dit beeld wordt 

verkregen doordat het negatiefdeel wordt gescand en de gemeten 

transmissiewaarden worden doorgegeven aan de t.v. die daaruit -lijn 

voor lijn- een beeld opbouwt. Door het veranderen van de spanning 

op de deflektieplaten wordt een nieuw deel van het negatief af geheeld. 

Aangezien de komputer de spanning op de deflektieplaten regelt 

"weet" hij welk deel van het negatief wordt gescand. Nu wordt een 
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deeltje in het midden van het scherm van de t.v. geplaatst: 

de komputer weet nu waar op het negatief het deeltje zich bevindt. 

Voor het gemak is op het midden van het scherm van de t.v. een 

kruis aangebracht. Het objekt, bijv. een bloedplaatje, kan nu 

afzonc;~rlijk worden gescand in een deelgebiedje met opgegeven 

afmetl tgen rondom het centrum. Bij deze vorm van scannen wvrdet. 

de tran~missiewaarden, die oorspronkelijk alleen werden gebruikt 

voor de opbouw van het beeld, bewaard en opgeslagen in array 

DSPLAY(J); dit is noodzakelijk om later de densiteit te kunnen 

berekenen. Per scan wordt van ongeveer 4000 punten de transmissie 

bepaald. 

Men kan nu de verschillende programma-onderdelen achtereenvolgens 

afwerken. Men krijgt eerst, tijdens het afzonderlijk scannen, een 

beeld te zien van de gemeten punten. Door het gebruik van een 

drempel, waarvan de hoogte wordt bepaald door de st.nd van de 

TRES knoppen (zie paragraaf 4.2.), laat men alleen de punten met 

een transmissiewaarde hoger dan TRES oplichten. Het volgende blok 

laat de verdeling van de gemeten transmissiewaarden in histogram

vorm op de t.v. zien. Vervolgens komt de voor de ondergrond ge

korrigeerde verdeling -zie volgende alinea- op het scherm. Tenslotte, 

als alle stappen doorlopen zijn, wordt de massa van het gemeten 

objekt berekenà en keert het programma terug naar het begin. De 

besturing van het programma wordt uitvoerig beschreven en paragraaf 

4. 2 •• 

Terugkomend op de ondergrondkorrektie: bij meting van de achtergrond 

-in het negatief- blijkt de verdeling van transmissiewaarden een 

symmetrische, bij benadering Gauss-vormige kurve te zijn. 

Theoretisch zou de achtergrondpiek slechts 1 transmissiewaarde 

mogen beslaan; echter door dikteverschillen in het dragervlies, 

ingedroogde verontreiniging, welke niet homogeen is verdeeld en 

belichtingsinhomogeniteiten van het elektronenmikroskoop wordt 

deze piek verbreed; zie fig. 9. 

De meetpunten van een objekt, dat op het dragervlies ligt en dat 

in het negatief dus de hoogste transmissiewaarden heeft, liggen in 

de staart aan de rechterzijde van de kurve. Het is in het overgangs

gebied niet eenvoudig aan te geven welke punten tot het deeltje 
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fig. 9 Korrektie voor achtergrond 

behoren en welke tot de achtergrond. Door middel van een Gauss 

kurve wordt met goede benadering hierover een uitspraak gedaan. 

De kurve wordt aan de achtergrondpiek aangepast ('g fit') door 

plaats en hoogte van de piek en de breedte op halve hoogte te 

bepalen en deze als koef ficiënten te nemen in de vergelijking 

voor een Gauss-kurve. 

Tenslotte worden, wanneer een serie metingen is verricht, de 

resultaten afgedrukt. Ter onderstreping van het karakter van de 

individuele meting wordt van elk deeltje de massa en oppervlakte 

afgedrukt. De oppervlakte wordt berekend aan de hand van het 

aantal meetpunten binnen het objekt. Ook nog worden de gemiddelde 

massa en gemiddelde massa per oppervlakte eenheid afgedrukt. 

Voorbeeld van komputer output: 

NCJ • 1' ~;u1:<F. M~EA o.17oc:""oó CM.SO. ; MASS o.:t.'::i4E:"··:l:I. Di:;~. 

NU. ~,. ... , t>l.mF. {1FffA 0 .1f:l2E""(),~. CM.SO, ; MA~;~; (). 16 ~:lE. ". :l1 Gf~. 

NU. .. ""' ~:;ui:;: r f':\F~F A o. 1 o;?.r: ".06 CM. ~:>G. y MASS 0.624[""12 GF~ • ._:, y • 
NO. 4; t;Um • r:':iPEJ~ 0. '.7'74E··· 07 CM.SG. ; MASS 0. 496E"<l2 oi:~. 

NO. ,- . 
Jf ~)ut~ F • APE~:, 0. l.3H>· Oó CM.~:;G. ; MASS 0 • 1 2 6 E ·-· 11 GF;: • 

NO. 6; SUFff. Af~EA 0 .189F·"·Oó CM.SO • . MM)S O. 2:1. OE-·11 GR. ~ 

NO. "? • 
l , Sl.JFff. 1~F~EA 0.1:L9E····06 CM. SQ.; MASS 0.173E-:L1 GR. 

ND. s; SUfff. AREA 0.149E-··06 CM.SQ. ., 
MASS o.12a-E-11 GF\. ~ 

ND. 9; SUFW. M;:E:A 0. :l.4::ZiF·"06 cM. se~. , MASS 0.177E-·11 GR. 
235X 

AANTAL. PLAATJES <;> ; GEM. MASSA 0. t3 11E-·U GR. ; 

GEM. MASSA F' • D • E • O. 986E·-·05 G/CM2 
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Het is belangrijk dat elke stap, die wordt gemaakt, te zien is 

op een monitor. Hierdoor wordt een goede kontrole gerealiseerd 

op het verloop van de metingen. 

3. 3. Ri!sul tat:en 

FAT 

De resultaten van de experimenten, zoals beschreven in paragraaf 3.1., 

zijn weergegeven in histogrammen. Twee histogrammen, van normale 

ratteplaatjes, gefixeerd en ongefixeerd, zijn hier opgenomen. De 

vijf andere histogrammen zijn in de appendix geplaatst; dit zijn 

de verdelingen van de met APS behandelde ratteplaatjes, gefixeerd 

en ongefixeerd, en van de gefixeerde ratteplaatjes welke zijn be

handeld met koncentraties 0,8; 8 en 80 mMol uranylacetaat. 

Elk histogram is gerr~akt met twee stapgroottes: 0,1 en 0,05 picogram; 

dit zijn resp. de getrokken en de gestreepte kurve. Van elke ver

deling volgen in de tabel hieronder de gemiddelde plaatjesmassa 

alsmede de meest frekwent voorkomende plaatjesmassa in picogram. In 

de onderste rij tenslotte is aangegeven uit hoeveel bloedplaatjes 

de betreffende steekproef bestond. 

RAT RAT 

ongefix. 

P.A.T 

ge fix. APS APS gefix. 

RAT gef ix. 

UA 0,8mMol/l 

RAT gefix. 

UA 8mMol/l 

RAT gefix. 

UA 80mMol/l 

0,73 0,93 i,08 J '21 1,20 1,49 1,30 

0,65 0,65 0,80 0,85 0,85 J,25 0,95 

291 271 165 270 210 183 228 

Bij de bepaling van de meest frekwent voorkomende plaatjesmassa is 

uitgegaan van de verdeling met stapgrootte 0,1 picogram. Het midden 

van het interval waarbinnen het grootste aantal plaatjes voorkwam 

werd genomen als meest frekwent voorkomende massawaarde. 
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3.4. Diskussie 

'T'er vergelijking worden vermeld de massawaarden welke Bahr en 

ï~itltr (ref. 1) gevonden hebben voor bloedplaatjes. Deze waarden 

bedragen voor ongefixeerde humane thrombocyten 0,75 tot 20 picogram 

met een gemiddelde op 2,5 picogram. Aangezien in ons experiment 

ratteplaatjes werden gebruikt is een vergelijking niet direkt 

mogelijk. Voor wat betreft de orde van grootte van de massawaarden 

kan men zeggen dat deze goed overeenstemmen met de waarden, welke 

in de literatuur vermeld zijn. 

De gekozen proefopzet, primair gepland om een indruk te verkrijgen 

van het ''oplossend vermogen" van de bepalingsmethode, laat onder

linge vergelijkingen toe van: 

1. normale (rat): ongefixeerd en gefixeerd 

2. plaatjes van met APS behandelde ratten: ongefixeerd en gefixeerd 

3. plaatjes (rat) gefixeerd en met uranylacetaat behandeld: 0,8 mMol/l, 

8 mMol/l en 80 mM:ol/l 

4. uiteraard is ook vergelijking mogelijk van de plaatjespopulatie 

normaal ongefixeerd ( ) APS ongefixeerd 

normaal gefixeerd ( ) APS gefixeerd 

Er is een vergelijkend statistiscn onderzoek gedaan naar de signifi

kantie van de verschillen tussen de verdelingen. 

Toepassing van de mediaantoets voor gelijkvormigheid van K populaties 

(ref. ! l, pag. 158) levert op, dat bij een.1betrouwbaarheid a • 0,05, 

niet alle steekproeven uit eenzelfde populatie voortkomen. Dit houdt 

in dat signifikant verschil aanwezig is tussen -enkele- populaties 

bloedplaatjes. 

Een nadere uitspraak over de signifikantie van de verschillen tussen 

populaties wordt gedaan door toepassing van de toets van Kolmogorov 

Smirnov (ref. il, pag. 115) voor konsistentie tussen twee frekwentie-. 

verdelingen. Deze toets doet een gekombineerde uitspraak over vorm 

en plaats van de verdeling. De resultaten zijn weergegeven i.n het 

diagram op de volgende pagina, waarin x betekent signif ikant verschil 

en o geen signifikant verschil. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 0 x 

2 0 0 
• rat, ongefixeerd 

-- -
2 - rat, gef ix«:erd 

3 x 0 3 • .__ rat, APS behandeld, ongef ixeerd 
1 4 0 0 4 • rat, APS behandeld, gefixeerd 

5 0 0 
5 " rat, gefix., 80 mMol/1 UA 

6 • rat, gefix., 8 rn.).fo l / l UA 
6 0 x 

7 - rat, gefix., 0,8 mMol/l UA 

7 0 0 x 

Ad 1. Uit de metingen blijkt dat de gefixeerde plaatjes gemiddeld zwaarder 

zijn dan de ongefixeerde plaatjes. Twee mogelijke oorzaken kunnen hier

aan ten grondslag liggen. Ten eerste, het is zeker niet uit te sluiten 

dat een deel van de ongef ixeerde plaatjes nog de release-reaktie ver

toond hebben. Als tweede oorzaak kan gelden dat aan de eiwitmolekulen 

~an de plaatjes bij fixatie molekulen (glutaaraldehyde) uit het 

fixatief worden gehecht. 

Ad 2. Voor de plaatjes van met APS behandelde ratten zijn de waarnemingen 

overeenkomstig met ad 1; ook hier zijn de ongefixeerde plaatjes ge

middeld minder zwaar dan de gefixeerde plaatjes. 

Ad 3. Bij het experiment waarbij plaatjes met uranylacetaat behandeld zijn 

wordt -zie schema- een signifikant verschil in gemiddelde massawaarde 

gevonden tussen populatie 6 en 7; dit zijn resp. met 8 rn.~ol/l en 

0,8 mMol/l UA behandelde bloedplaatjes. De populatie bloedplaatjes, 

behandeld met 80 mMol/l UA en die worden verondersteld de grootste 

gemiddelde massa te hebben laat evenwel een afname zien t.o.v. de 

8 mMol/l. Deze afname is weliswaar niet signifikant, maar wekt toch 

bevreemding. Een verklaring hiervoor is zonder nader onderzoek niet 

duidelijk.Niet uitgesloten is dat zeer hoge koncentratie van uranyl 

ionen zoals gehanteerd bij de nabehandeling van de gefixeerde 

plaatjes, tot een depolimerisatie van de eiwitmolekulen voert en 

derhalve tot een verhoogd risiko van extraktie. 

Ad 4. Uit onderlinge vergelijking van de populaties van normale bloedplaatjes 

en die van ratten behandeld met APS blijkt dat de plaatjes van de met 

APS behandelde ratten gemiddeld zwaarder zijn dan de normale plaatjes. 

Dit geldt voor de vergelijkingen van zowel de ongefixeerde als de 

gefixeerde plaatjes. 
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Het verschil tussen populatie 1 en 3, de ongefixeerde plaatjes, 

is signifikant terwijl het verschil tussen populatie 2 en 4 juist 

niet signifikant is (bij de gekozen a • 0,05). Dat de bloedplaatjes 

and! met APS behandelde ratten gemiddeld zwaarder zijn dar. de 

r.~rmale plaatjes is zoals werd verwacht, zie Roozendaal, ref. 12. 
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4. HET PROGRAMMA PARTICLE WEIGHT 

De massaverdeling van de meeste soorten biologische objekten is 

'van n~ture' breed. Dit houdt in dat voor een nauwkeurige bepaling 

van de vorm van de verdeling veel objekten moeten worden gewogen. 

Om dit laatste, het wegen van individuele objekten, snel en eenvoudig 

te kt..nnen laten verlopen is een komputerprogrannna geschreven voor 

on-line verwerking op een aan de BioPEPR gekoppelde DEC-PDP 11/40 

komputer. Dit programma, PARTICLE WEIGHT, stelt de gebruiker in staat 

om in korte tijd de massabepaling voor een deeltje uit te voeren, ter

wijl vieuele controle op eventuele afwijkingen steeds mogelijk is. Deze 

kontrole wordt gerealiseerd met behulp van 3 monitoren zo.als gebruikt 

in de opstelling van de afdeling Hoge Energie Fysica van de Faculteit 

der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Katholieke Universiteit 

Nijmegen, hoofd: Prof.Or. R.T. van der Walle. 

In het kort: het progranma meet van een negatief de transmissie punt 

voor punt in een vierkant raster waarvan de afmetingen instelbaar zijn 

en dat een deel van het negatief omvat. Afmetingen en plaats van het 

vierkant worden zo gekozen dat precies 1 deeltje wordt omschreven. Na 

meting van de transmissiewaarden worden de massa en het oppervlak van 

het deeltje berekend. Een volledige beschrijving volgt in paragraaf 4.1. 
en 4.2 .• Enkele eigenschappen van het programma worden hier vermeld. 

- Het programma laat een afbeelding zien van het gebruikte negatief. 

Aan de hand van de afbeelding kan een keuze worden gedaan uit de 

objekten. Niet betrouwbaar ogende deeltjes kunnen buiten beschouwing 

worden gelaten (bijv. wanneer v~il aanwezig is). 

- Het programma kent verder de mogelijkheid om vanuit vrijwel elk stadium 

terug te gaan naar het begin van het programma. 

- Het programma kent tevens de mogelijkheid om het laatst gemeten deeltje 

te verwijderen, wanneer zou blijken dat, ondanks voortdurende kontrole

mogelijkheid een deeltje ten onrechte is gemeten. 

- In het programma is een automatische korrektie voor de ondergrond 

ingebouwd. Deze korrektie is gebaseerd op het nagenoeg Gauss-vormige 

verloop van de verdeling van ondergrond-transmissiewaarden. 

- In het progran:nna worden per deeltje massa en oppervlakte bepaald en 

afgedrukt, alsmede de gemiddelde massa per deeltje en de gemiddelde 

massa per oppervlakte eenheid. 

- Het programma wordt in hoofdzaak bestuurd door slechts twee knoppen; 

zie paragraaf 4.2 •• 
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4.1. Beschrijving PARTICLE WEIGHT 

1 

Hieronder wordt in de vorm van een flow-sheet een beknopt overzicht 
gegeven van hetgeen PARTICLE WEIGHT doet. Een uitgebreide beschrijving 
met de volledige programmatekst volgt, terwijl in parag1aaf 4.2. de 
besti'ring van het programma wordt behandeld, De letters in hat flow 
sheet geven de eenmalig uit te voeren b'-''"erkingen aan, terwijl de 
cijfers een 'loop' aanduiden. In een loop herhaalt het programma alle 
handelingen van het betreffende blok tot opdracht wordt gegeven het 
blok te verlaten. De cijfers en letters korresponderen met de cijfers 
en letters bij de uit te voeren handelingen. 

a 

;-fl 
1 

1\ J \ 

- initialiseren van variabelen 
- beeld oproepen 

a - inlezen verstrooiingskonstante (RA), vergrotings
fak.tor (MAGN) en transmissie van onbelichte 
film (TO) TO bepalen aan begin metingen 

- deeltjesteller op O. 

- aflezen koÖrdinaten van kruispunt door komputer; 
mogelijkheid om deeltje in te stellen op kruispunt 

- lees stand van knoppentablo (zie 4.2.) 

---4 b 
- evt. print-out; opdracht hiervoor binnen 1; het 

programma gaat naar 6 

! 

2 ~ ' \ 

3 :J I 1 

îc 
'1 

1. ~ 

1d j ' 

b 

- evt. weglaten gegevens vorige deeltjes; opdracht 
binnen 1 

- inlezen afmeting vierkant (LINSR); programma 
wacht op getal 

- berekening stapgrootte (minimaal 64 stappen per 
regel); berekening oppervlakte behorende bij 1 stap 

- uitvoeren van scan over vierkant 
- elke lijn 4 x meten en gemiddelde bepalen 

2 - display van alle punten met transmissiewaarde 
< TRES (TRES instellen op knoppentablo; zie 
knoppenschema in paragraaf 4.2.) 

- lees stand van knoppentablo 

- display van de verdeling -ongekorrigeerd- van 
3 transmissiewaarden van alle meetpunten, evenals 

de waarde van TRES 

4 

- lees stand van knoppentablo 

- uitvoeren procedures BGDET en TRSDET ter bepaling 
van ondergrondplèk en korrektie 

...... ____ _ 

- display van de verdeling van transmissiewaarden na 
korrektie. Vanaf THRESH, dat eveneens wordt afge
beeld, naar rechts liggen de transmissiewaarden 
van het deeltje 

Qe 
J 

Óf 

fig. 10 

d 

e 

- lees stand van het knoppentablo 

- berekening van oppervlakte en massa van het 
deeltje en opslaan in array RPARTWE (*,~) 

- terug naar het begin 

- uitprinten van oppervlakte en massa. alle deeltjes 
op volgorde, evenals gem. massa en gem. massa 
per oppervlakte eenheid 

f 1 - einde van programma 
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Hieronder volgt de volledige tekst van het programma PARTICLE WEIGHT 

met de subroutines BGDET, MEDWEI en TRSDGT. De overige gebruikte 

subroutines worden niet met tekst vermeld; wel wordt hun werking 

b~s .... hreven. Hbr en daar is, naast het in het programma opgenomen 

kummentaar (comment- of c-statement, Htl~egevan door een c voor 

aan de regel), extra verklaring toegevoegd. 

RT-11 FORTRAN IV VOi-11 SOURCE LISTING PAGE 001 

(
., 
·' 

0()() :!. 
0002 
ooo~s 

0004 
000~5 

OOOb 
0007 
00()8 
0009 
OO:LO 
00:1.:1. 
001~.~ l. 
00 L:~ 

-· 
0014 
00 :l ~·, :3 

(' ,, 
(" ·' 
c 
(" 
~, 

c 
t: 

;)() 16 
D017 10 

PAl:~WGT. FOR 
IMPLICIT INTEGERCA-Z> 
IMF'LICIT REr~L.(R) 
COMMON/BACKGR/BGRD,DSPLAY<256),MAXMUM,THRESH 
COMMON/MEDWGT/I~RPARTW<2,100) 
COMMON/TVARG/X,Y,MAG 
COMMON/HISARG/DATA,HISNLJM,BINONE,BINWID,BINTOT 
COMMON/LDISA/lXvlY,LZ 
COMMON/BUTARG/SCANvLOOP,TRES,BMAG 
COMMON/LINSAR/LINSXvLINSY,LINSR1LINSS,LINSB,LINSC,LINSBUC1024) 
MAG :::: 2 
DO :1. J:::: :L v ~~~51.l 
DSPl...AY ( J) :::() 

CALi... TVON 
Het aanroepen van de subroutine TVON heeft tot gevolg dat een deel 

van het negatief wordt afgebeeld op het t.v.-scherm. 

READ C7v3)MAGN,RAvTO 
FORMATCI8,F7.:L,I4> 

INGELEZEN WORDT HIER MAGN, RA EN ro. MAGN IS DE VERGROTINGS
FAKTOR VAN PREPARAAT NAAR NEGATIEF; RA IS DE GEMIDDELDE VER
STROOIINGSKONSTANTE BEHORENDE BIJ DE BETREFFENDE MIKROSKOOP
SETTING EN TO IS DE TRANSMISSIEWAARDE VAN ONBELICHTE FILM+ 

.r,~,o 

CALL TVREAD 

In regel 17 wordt TVREAD aangeroepen. Deze subroutine bepaalt de 

koÖrdinaten van het kruispunt op het t.v.-scherm. Dit kruispunt 

komt overeen met het midden van het afgebeelde negatiefdeel. Omdat 

echter het negatief op zijn plaats blijft en het verschuiven van 

het beeld wordt gerealiseerd door het veranderen van de spanning 

op de def lektieplaten van de kathodestraalbuis (zie fig. 8) zal 

het kruispunt eveneens verschuiven, zodat na elke verandering de 

koÖrdinaten opniéuw moeten worden bepaald. De subroutine BUTTON, 

o.m. regel 18, leest de stand van de knoppen op het tablo (zie 

fig. 12) uit. 
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0019 

c 
r ·' 
c 
c 
c 
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r .. 
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002:1. 
002:~~ 

0024 

0026 
()()2"7 
002B 
0029 20 
0030 
0031 
0032 
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CALL BUTTON 
IF CSCAN .OR+ +NOT. LOOP> GOTO 10 

BLOK 1 EINDIGT HIER+ IN DIT BLOK WORDEN DE KOORDINATEN 
VAN HET KRUISPUNT OP HET TV-SCHERM UITGELEZEN. 

WORDT TRES INGESTELD OP 2~)~) Et~ OP / LOOP' GEDRlll\T DAN WCil~DEN 
ALLE GEGEVENS UITGEPRINT+ HET ,,(OGRAMMA WORDT DAN BEEINDIGD. 
WORDT TRES INGESTELD OP 1 EN UP 'LOOP' GEDRUKT DAN WORDT 
HET DEELTJESRANGNUMMER MET :L VEJ~L.AAGD, ZODAT 1 IET LAATST GE
METEN DEELTJE WORDT OVERGESCHREVEN+ 

CALL TVOFF 
IF <TRES .EQ. 255) GOTO :LOO 
IF <TRES .EQ. 1) I=I-1 

TVOFF wordt aangeroepen. Dit heeft tot gevolg dat het beeld (van 

het negatief) van de t.v.-monitor verdwijnt. Dit is nodig omdat 

verderop in het progrannna de BioPEPR een andere opdracht krijgt: 

line-scan uitvoeren, waardoor het beeld toch wegvalt. Als TRES 

op 225 is ingesteld gaat het progrannna naar label 100 (afdrukken 

van gegevens). Wanneer TRES op 1 is ingesteld gaat het progratmna I 

vervangen door I-1, I is het deeltjes-volgnummer. Bij andere 

waarden van TRES gaat het programma normaal verder. 

XC:ENT :::: X 
YCENT === Y 
READ (7,20>LINSR 
FQl=~MAT < I~5) 
1... I NSS ·- L. I N~:)f.\:/~~~~ 
LINDS - LINSS / CL.INSR/1024 + 1) 
RSPOT - <LINSS*0.000315>**2 

In regel 28/29 wordt LINSR • line-scan-range ingelezen. Deze 

begrenzing van het meetoppervlak moet voor elk te meten deeltje 

opnieuw worden opgegeven. Uit LINSR wordt de stapgrootte LINSS 

berekend: temuinste 64 punten per lijn en tenminste 64 lijnen 

binnen het meetvierkant (regel 30). Uit LINSS wordt berekend de 

opper·vlakte van het vierkant dat door de vier dichtst bij elkaar 

gelegen meetpunten wordt gevormd; dit is de oppervlakte die per 

meetpunt wordt beschouwd (•RSPOT). 



0033 30 
()034 
003:"; 
0036 
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0039 
0040 :n 
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0042 
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0046 
004t:l 
0049 33 
()() !'50 
()() ~'i :1. 
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LINSX :::: XCENT 
LINSY = YCENT - LINSR 
LINSYM==YCENT t LINSR 
L. y:,:() 

DO ~50 J:::: :L '2~56 
DSPl...AY ( • .J) == () 
MAX :::: 2*1 ... INSR/l..INSS 
DO :~2 ,JEE==:!., 4 

CAl."L. !...INS 
DO :·52 ..!== l Y MAX 
DSPLAYCLINSBU<J>> = DSPLAYCl...INSBU(J)) + 1 

In regel 40 t/m 43 wordt de procedure LINS (line-scan) 4 x per 

regel uitgevoerd. De transmissiewaarden die worden gemeten, worden 

per regel opgeslagen in een line-scan-buffer (LINSBU(J)). Deze 

transmissiewaarden zijn gehele getallen, van 0 oplopend tot 255. 

De verdeling van transmissiewaarden wordt opgeborgen in array 

DSPLAY(J). In regel 48/49 wordt het hele array door 4 gedeeld. 

1... Y::::L. Y+I... I NDS 
l...INSY = 1...INSY t LINSS 
IF <LINSY .LT. LINSYM> GOTO 31 
DD :3;3 ,J:::: :1. , 2!~i6 

DSPLAY(J) = DSPLAYCJ)/4 
CAL.!... BUTTON 
I F ( • NOT. !:>CAN • (.~ND. •NOT. LOOP) GOTO 1 () 
IF <.NOT+ SCAN .AND. LOOP> GOTO 30 

BLOK 2 EINDIGT HIER. IN DIT BLOK WORDT HET LINE-SCAN PROGRAMMA 
CL.INS> UITGEVOERD. ELKE REGEL WORDT 4X GESCAND EN HET GEMIDDELDE 

ERVAN BEPAALD. DE VERDELING VAN TRANSMISSIEWAARDEN ZIT NU IN 
Af\F:AY DSF'l...AY < ..J) • 

1...X "" Tl:~ES*4 
L.Y " .. () 
l...Z -·· :lO 
CALL. L.DVER 

Door regel 55 t/m 58 wordt de waarde van TRES op een tweede 

t.v.-monitor afgebeeld als een klein streepje. LDVER (line-display

vertical) is een subroutine die een vertikale lijn kan schrijven. 

Tevens wordt het array DSPLAY(J) afgebeeld (regel 59 t/m 64); 

TRES is nu zichtbaar als een klein streepje. aan de onderkant van 

de verdeling. Op dit moment wordt de niet gekorrigeerde verdeling 

van transmissiewaarden weergegeven. 



()~'.i9 

060 
Oc'd 
06:~ 

063 
p064 
Po6~:ï 
b066 
po6B 

1 

~O?O 
1071 
1 

D0/2 
~() ï' 3 
)074 
)07!7i 

c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
91. 

LX :::: Ö 
1 ... Y :::: :1.4 
00 60 "):::: :1., ;.:~)6 . 
1... Z ···· 1)~31::·1...AY ( J) 
CALL LDVEr~ 
LX :::: 1...X + 4 
CAL.1 ... BUTTON 
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IF C.NOT. SCAN .AND. 1...00P> GOTO 30 
IF <SCAN .AND+ LOOP> GOTO 40 

BLOK 3 EINDIGT HIER+ IN BLOK 3 WORDT DE VERDELING VAN TRANS
MISSIEWAARDEN -ONGEKORRIGEERD- AFGEBEELD, ALSMEDE DE WAARDE 
VAN TRES WELKE WAS INGESTELD+ 

CALi ... BGDET 
CALL Tlï:SDET 

SUBROUTINES BGDET EN TRSDET WORDEN AANGEROEPEN+ 

LX ··- THF~E!3H*4 
LY ···· 0 
l...l "" 1() 

CALi... 1 ... DVEF~ 

Door regel 72 t/m 75 wordt de waarde van THRESH af geheeld. 

THRESH geeft aan waar de transmissiepunten van het bloedplaatje 

beginnen, gerekend van links naar rechts. Verder wordt afgebeeld 

de -volgens subroutine TRSDET- gekorrigeerde verdeling transmissie

waarden (regel 76 t/m 81; zie ook 3.2.4.). De afbeelding geschiedt 

analoog aan de afbeelding van de ongekorrigeerde verdeling• 

0076 
0077 
OO?B 
()() ï'<) 

----------- -- -- -:--:---=------~ 

l...X :::: 0 

OOF.lO 
OC•D l r;2 
•)O U ::.: 
,:,._:f]3 

(
., 
·' 
c 
c 
c 
(
., .. 

1...Y :::: 14 
DO 92 ,.J:==1, 2~"if.> 
L.:Z. ···· DSPL.AY < ,.J) 

CALL. 1...DVElï: 
LX ::: l .. X + 4 
CALi ... BUTTON 

.,_. _______ _ 

IF CSCAN .AND. LOOP> GOTO 40 
IF <SCAN .AND+ .NOT. LOOP> GOTO 91 

BLOK 4 EINDIGT HIER. IN DIT BLOK WORDT DE VOLGENS TRSDET 
GEl\DR1:;: IGEERDF VER DEL. J NG VAN TF~ANSMif.IHIEWAARDEN GETOONl:I ~ 
ALSMEDE DE WAARDE VAN DE THRESHOLD. 

0087 N = 0 
0088 RPl...MAS = O. 
RT-11 FORTRAN IV VOi-11 SOURCE LISTING 

DO 70 ~J=:::L, :;~56 

l "" ,J + THf~ESH 
IF <Z .EQ. TO> GOTO 80 

F'AGE 00~5 

OOB9 
0090 
0091 
0093 
0094 
009~_:; 

0096 70 

RLOGAR = Al...OG10<FLOATCT0)) - ALOGlO<FLOATCZ>> 
RPLMAS = RPLMAS + DSPLAYCZ>*ALOGCRLOGAR> 
N = N + DSPLAY<Z> 
CONTINUE 
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In de regels 89 t/m 96 wordt berekend: 

a. het aantal punten dat tot het deeltje behoort; dit wordt gerel 

presenteerd door N 

b. de densiteit c101og(TO/Z)) die bij een transmissie Z hoort; 

TO is de transmissie van onbelichte film. De densiteit wordt 

opgeslagen in RI.OGAR, een hulpvariabele. 

c. RPLMAS representeert de sommatie over alle densiteiten binnen 

het te maken objekt. RPLMAS is gelijk aan het tweede deel van 

het rechterlid van vergelijking 7b, paragraaf 2.1. 

oo9i ___ ffö--~- :i:--:~--1-------- -
0098 RLOGBR = ALOG10CFLOATCTO>> - ALOGlOCFLOAT<BGRD>> 
0099 RMAG2 = FLOAT<MAGN>**2 
0100 RPARTWC1,I> = N*RSPOT/RMAG2 
0101 RPARTW<2,I> = RSPOT*<N*ALOG<RLOGBR>-RPLMAS>I 

0102 

-- . --·-- -- --
(" ,, 

(" ,, 

c 
c 
c 

0103 100 
0104 110 

010!5 
010l1 :120 
O:L07 

r ·' 
f' " 
(" ., 
(" ·' 
(" 
·' 

0108 
0109 

1 ( F~A*l~MAG~.!) 
GDTO 10 

RLOGBR (regel 98) representeert uit vergelijking 7b: 101og(T
0

/Tv)' 

ofwel de densiteit van de ondergrond: alleen dragervlies. 

RMAG2 is het kwadraat van de vergrotingsf aktor van preparaat naar 

negatief. Er moet worden gedeeld door RMAG2 omdat afmetingen worden 

berekend aan het negatief en niet aan werkelijke afmetingen. 

RPARTWE (l,I) stelt voor de oppervlakte van het !-de deeltje 

berekend uit het aantal punten binnen het deeltje (•N) vermenig

vuldigd met de oppervlakte per punt (RSPOT). RPARTWE (2,I) repre-

senteert de massa van het !-de deeltje. Naar analogie met vergelijking 

7b: dA wordt gerepresenteerd door RSPOT/RA * RMAG2; verder 
c 

N.ln(l01ogT - 101ogT ) wordt geschreven als N * ALOG(RLOGBR) en 
0 v 

N 
r. lnlOlogT _IOlogT (x.,y.) zit in RPLMAS. 

0 p 1 1 

BLOK 5 EINDIGT HIER. IN DIT BLOK WORDEN MASSA EN 
OPPERVLAKTE VAN ELK DEELTJE BEREKEND. HET PROGRAMMA 
GAAT NU TERUG NAAR LABEL 10 

WR I TE <é.>' 1 :1. ()) < L. 'F~PARTW ( :l , L > , RPARTW ( 2, L > , L:::: 1 , 1 ) 
FORMATC:LH ,'PLATELET NO. •,13,•; SURF+ AREA '•El0.3, 

1 'CM.SQ.; MASS '•Elo.3,• GR.'> 
WRITE (6,:l.20>MAGN 
FORMATC:LH ,'MAGN. =',I:LO,'X'> 
CALL MEDWEI 

BLO~ 6 EINDIGT HIER. IN DIT BLOK WORDEN DE GEGEVENS UIT
GEPRINT. GEMIDDELDEN WORDEN MBV SUBROUTINE MEDWEI BE
PAALD EN UITGEPRINT. 

!3TCJP 
END 
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SUBROUTINE TRSDET 

TRESDET = THRESHOLD-DETERMINATION. DEZE SUBROUTINE BEPAALT 
-MET EEN BENADERING- HOE DE VERDELING OBJEKT/ONDERGROND 

IS BINNEN DE MEETPUNTEN IN HET OVERGANGSGEBIED. DE 
BENADERING IS VOLGENS EEN AAN DE ONDERGROND GEFITTE 
GAUSS-KURVE. 

IMPLICIT INTEGERCA-Z> 
IMPLICIT REAL CR> 
COMMON/BACKGR/BGRD,DSPLAYC256),MAXMUMrTHRESH 
RMED = FLOATCMAXMUM/2) 
J = BGRD - 15 

C BGRD IS DE PLAATS CJ-WAARDE> VAN HET MAXIMUM. WE GAAN NU 
C 15 STAPPEN TERUG OM DE LINKER- EN DE RECHTERWAARDE <RESP. 
C RLISIG EN RRESIG> VAN DE HALFWAARDEBREEDTE TE VINDEN. 
C DE JUISTE PLAATS VAN HET MAXIMUM LIGT ER MIDDEN TUSSEN. 
c 

000"7 l() 
0009 
0010 
00:1.:L 20 

001::!. 
001:3 30 
OO:l5 
0016 
0017 40 

1 

I

OO:l8 
00 :l r; 

IF CDSPLAY<J> .LE. RMED .AND. DSPLAYCJ+:L> .GT. RMED> GOTO 20 
j = J + 1 
GOTO 10 
RLISIG = J t CRMED - FLOATCDSPLAY(J)))/ 

1 FLOATCDSPLAY<J+l> - DSPLAYCJ)) 
J = BGRD t 15 
IF CDSPLAYCJ> .GE. RMED +AND. DSPLAY<J+l> .LT. RMED> GOTO 40 
J = J - 1 
GOTO 30 
RRESIG = J t <RMED - FLOATCDSPLAYCJ)))/ 

1 FLOAT<DSPLAY<Jtl> - DSPLAY(J)) 
RMAXLO = CRLISIG + RRESIG)/2. 
RSIGMA = CRRESIG - RLISIG>/2. 

De Gauss-kurve wordt aangepast door, uitgaande van het maximum in 

de verdeling DSPLAY (=MAXMUM), de helft te nemen van dit maximum 

en te zoeken waar op de flank van de ondergrondpiek, zowel links 

als rechts, deze waarde bereikt wordt. De bijbehorende transmissie

waarden (J-waarden) zijn RLISIG en RRESIG. In het algemeen zal dit 

een interpolatie opleveren tussen twee naburige punten. De plaats 

van het maximum is het midden tussen RLISIG en RRESIG: RMAXLO. 

Bekend is nu: a. de plaats van de top, RMAXLO 

b. de hoogte van de top, MAXMUM 

c. halve halfwaardebreedte, RSIGMA 

Dit zijn voldoende gegevens voor een Gauss-kurve benadering. 

In regel 26 wordt aan THRESH de betreffende waarde toegekend. 
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RMAXLO IS REAL-MAXIMUM-LOCATION 
RSIGMA IS DE HALVE BREEDTE VAN DE PIEK OP HALVE HOOGTE. 

• .J '"~ INTOrnESIG) 
RGK = RGAUSSCRMAXLO,MAXMUMrRSIGMA,J) 
IF CRGK .LE. DSPLAYCJ)/2) GOTO 60 
"J ::: J + :L 
GOTO '.)0 
THREf:H·I = ,J 
RARG = FLOATCINT<RMAXLO>> - 5. 

C RARG IS EEN GEHEEL GETAL IN FLOATING POINT NOTATIE. 

.8 6:l 

.9 
·i 
.L 

'') 
"-

3 '70 
4 
6 
7 
8 

c 

RGK = RGAUSS<RMAXLO,MAXMUM,RSIGMArRARG) 
IF CRGK .GT. 0.) GOTO 70 
RARG ::: FMRG + 1 • 
GOTO 61 
RGK = RGAUSSCRMAXLO,MAXMUM,RSIGMA,RARG> 
IF CRGK .EQ. O.> GOTO 80 
DSPLAYCRARG> = DSPLAY<RARG) - RGK 
RARG = RARG + 1+ 
GOHJ 70 

C DE DREMPEL CTHRESH> LIGT OP HET PUNT WAAR RGAUSS GELIJK IS AAN DE 
11 FORTRAN IV VOl-11 SOURCE LISTING PAGE 002 

c 
c 
c 
(" ,, 

c 
c; BO 
0 

---·- ·-----·- -

~oo :1. 

c 
r ·' 
r ,, 
(" ·' 
(" 
·' 

)002 
)OO::~ 

)004 
)00~5 

)006 
)007 
)00<7 
:>OH> 
)011 1 () 

c 
r " c 
c 

0012 
001:3 

HELFT VAN DE WAARDE VAN DSPLAY<J> IN DAT PUNT. VANAF DIT PUNT 
WORDT HET OEUEKT GE:J\'.EKEND TE BESTAAN. VANAF HET BEGIN \JAN DE )\UF<VE 
WORDT RGAUSS AFGETROKKEN, TOTDAT RGAUSS KLEINER DAN 1 
GEWORDEN IS. HET DEELTJE BEGINT ECHTER BIJ THRESH. 

F~ETUF~N 

END 

SUBROUTINE BGDE:T 

- ----·-----~-

BGDET = BACKGROUND-DETERMINATION. -~EZ~-~~~RO~~~~E ~~
BEPAALT DE TRANSMISSIEWAARDE MET DE MEE~T~ Ml~!F~Nî~~; 1 DE:: HOOGTE WORDT OF'GESLAGEN IN MAXMUMr DE FLAAT.:> .CN BblJ. • 

IMPLICIT INTEGER<A-Z> 
lMF'LICIT REAL(R) 
COMMON/BACKGR/BGRD,DSPLAYC256>rMAXMUM 
MAXMUM = DSPLAY<l> 
no :Lo .J=== t , 2~5e.'> 
IF CMAXMUM .GT+ DSPLAYCJ)) GOTO 10 
BGl:rn :::: J 
MAXMUM ~ DSPLAYCJ> 
CONTINUE 

BGRD WORDT ALS MEEST FREKWENT VOORKOMENDE_TR~NSM~~~I~WAARDE 
GEBRUIKT ALS REFERENTIE BIJ KORREKTIE VOOk Dl ONDERGkOND+ 

RETl.mN 
END 

··--·---·---, 



OOO:L 

ooo:~ 
000:3 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
OOlO 
0011 

0012 
OOL3 

0014 
001 ~:) 

:L 
") 
,/!,".,. 

;3 
c 
c 
c .. 
c; 
c 
(" 
·' 

'.'i 

c 
c; 
r •I 

r ·' 
c 
c 

10 

c 
c 
c 
c 
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SUBROUTINE MEDWEI 

MEDWEI = MEDIUM-WEIGHT+ DEZE SUBROUT~NOE:l~FE~EPEAAE:NL~lf.71]~11~ DOOR 
. " .,,, EN DE' GE'M MASSA PEF\ · . • · r ". · · 

GEMIDDELDE MAS .. >A _ "" ". · MÄc':'A TE DELEN DOOR HET AANTAi... DEEL"-
HET TOTAAL. AAN GEME:. f~::~.. . .:h>C'F."ME"'fE7N OF'PERVL AK • 
TJES RESP. DOOR HET TUIAAL 3~ • • • -

IMPLICIT INTEGERCA-Z> 
I MPI... IC IT f~EAI... < 1:~) 
COMMON/MEDWGT/I,RPARTWC2,100) 
RSLJRF :::: 0 • 
RWGT :::: 0 • 
rio 10 "J=1,r 
RSURF :::: RSURF + RPARTWC1,J> 
RWGT :::: RWGT + RPARTW<2,J) 
RWTMED = RWtH Il 
RWTPSF :::: RWGT/RSURF 

RWTMED _ REAL-WEIGHT-MEDIUM 
PWTPSF = REAL-WEIGHT-PER-SURFACE 

WRITE ( 6, ~!O) I, RWTMED, F~WTPSF I. '." C'C I 

FORMAT< 1H0r 'AANTAL PLAALJE~', I~, ~ _faEM.' ~A">-=>A , 
1 E10+3•' GR.~ GEM. MASSA P.O.E. E:Lo.3, SQ.CM.'> 

RETURN 
END 

FUNCTION RGAUSS<RMAXLO,MAXMUM,RSIGMA,RARG> 
RGAUSS = MAXMUM*EXPC-<<RARG-RMAXL0>**2>*0.693/CRSIGMA**2>> 
IF CRGAUSS .LT. 1.) RGAUSS = O. 

FUNCTION RGAUSS BEREKENT MET DE BEREKENDE WAARDEN VAN RMAXLO, MAX 
EM FrnIGMA EN DE Of'GEGEVEN WAARDE VAN RARG < = REAL-ARGUMENT) DE 
WAARDE VAN DE GAUSSKLJRVE IN RARG. RARG BEHOEFT NIET GEHEEL TE ZIJN 
WANNEER RGAUSS KLEINER DAN 1+ IS, WORDT HIJ O. GEMAAKT 

F~ETURN 

END 
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4.2. Besturing PARTISLE WEIGHT 

Het programma PARTICLE WEIGHT wordt ge

kontro leerd door slechts twee knoppen. Dit 

zijn de "SCAN"-knop en de "LOOP"-knop 

(zie knoppenschema op de volgende blz.), 

die elk twee standen kennen. nl. "aan" en 

"uit". De aan-en uitstanden worden in het 

hiernaast afgebeelde vereenvoudigde flow 

sheet weergegeven door resp. een kruis (x) 

en het negatieteken (----. ). Links in de 

hokjes ( [ \ ]> staat aangegeven de 

positie·van de SCAN-knop en rechts de 

LOOP-knop. De gebogen pijl betekent dat 

in de bijbehorende stand het progrannna 

in het blok blijft lopen ("loop"-en). 

De cijfers en letter in de blokken komen 

overeen met de gebruikte symbolen in 

fig. 10. 

Ter illustratie de overgang van blok 2 

naar blok 3: in blok 2 is de stand van de 

knoppen: SCAN•uit, LOOP•aan. Het program

ma bevindt zich in blok 2 in een loop; 

het ka~ deze loop alleen verlaten wanneer 

een van beide knoppen wordt ingedrukt. 

Drukt men op SCAN dan wordt de stand: 

SCAN•aan, LOOP•aan; dit resulteert in de 

ove.rgang naar blok 3. Wordt echter op 

LOOP gedrukt dan wordt de stand SCAN•uit, 

LOOP"'uÎt en dit heeft het teruggaan naar 

blok tot gevolg. 

Blok kan alleen worden verlaten via de 

aangegeven stand, SCAN•uit, LOOP=aan. Voor 

de overgangen van blok 3 naar blok 4 en 

van blok 4 naar blok d geldt m.m. hetzelfde 

als van blok 2 naar blok 3. Het programma 

1 

2 

3 

I+ 

---. x 

1---. '\ x ]~ 

_.., ___, 

x x 

x '\X]~ 

---. x 

x ---. 

lx '\-il ~ 

)( x 
--. 

d 

fig. 1 t 

komt in blok ci niet in een loop, zodat niets aan de stand van de knoppen 

hoeft te worden veranderd. Het programma keert automatisch terug naar de 

beginsituatie voor een nieuw deeltje. 
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A 15114 13 121 1 1 10 091°8 07 06 j 05 04 031°2 

D 1 1 1 1 1 J 1 1 loop tt s 
A n 14 13 12, l 1 JO 09108 07 06105 04 03102 

D ! I 1 1 1 

fig. 12 Knoppentablo 

In fig. 12 is weergegeven de konfiguratie van de knoppen op het 

tablo bij de BioPEPR. Alleen de dikomlijnde knoppen hebben een 

funktie in het programma PARTICLE WEIGHT. 

01 

01 

Met de knoppen 'loop' en 'scan', resp. links op de bovenste 

knoppenrij en uiterst links op de onderste rij, kan het programma 

worden bestuurd; zie vorige bladzijde. 

1 

De acht knoppen aan de rechterzijde van de bovenste regel, de 

'TRES'-knoppne, dienen om de waarde van TRES in te stellen. Dit is 

van belang in blok 2, waar TRES een referentierol vervult: wanneer 

de gemeten transmi.ssiewaarde in een bepaald punt hoger ia dan TRES, 

zal het overeenkomstige punt op een 28 monitor oplichten. Hierdoor 

kan een extra kontrole worden uitgevoerd. 

De getallen die boven de TRES-knoppen staan, geven aan de waarde 

van de macht van 2 waarn~e TRES wordt verhoogd bij het indrukken 

van de betreffende knop. TRES kan dus maximaal bedragen: 

00 

00 

27 + 26 
+ 25 + 24 + 23 + 22 + 21 

+ 2° • 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + J • 255. 
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5. KONKLUSIE 

Samenvattend kan worden gekonkludeerd dat het mogelijk is om 

raet de door ons beschreven methode massa's te bepalen van biolo

gische objekten, welke liggen in de orde van 1 picogram. De door 

ons gemeten massawaarden van bloedplaatjes (rat) zijn in goede 

overeenstemming met de in de literatuur vermelde massawaarden. 

Wanneer experimenteel massaverschillen worden geïnduceerd toont 

de methode deze aan in de vorm van verschil in de gemiddelde massa

waarden. De gevonden massaverschillen binnen de drie door ons 

bewerkte deelexperimenten blijken echter met de gebruikte toets 

van Kolmogorov-Smirnov, bij betrouwbaarheids-interval a • 0,05, 

juist niet signifikant. Niet uitgesloten is dat door het nemen van 

een grotere steekproef resp. het toepassen van een meer geschikte 

toets wel signifikante verschillen kunnen worden gevonden tussen 

de populaties van de deelexperimenten. 

Het verkrijgen van een massaverdeling van een populatie biologische 

objekten is een nog relatief tijdsintensieve bezigheid, met name 

omdat het fotograferen en ontwikkelen van de opnamen enkele dagen 

in beslag neemt. Een belangrijke tijdsbesparing zou kunnen worden 

gerealiseerd wanneer direkte meting van de intensiteitsverdeling 

van de elektron~nbundel mogelijk was: bijv. in de scanning transmissie 

modus van een elektronenmikroskoop. Ter voorkoming van lange ver

blijftijden (dit betekent veel kontaminatie en preparaatbeschadiging) 

zou de intensiteitsverdeling binnen elke maas van een bekeken grid 

kunnen worden opgeslagen in een schijfgeheugen van waaruit later, 

met behulp van een n~nitor. de massabepaling kan worden uitgevoerd. 
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Al. Elastische vs. inelastische verstrooiing van elektronen 

Elastische verstrooiing van elektronen treedt op door de 

-attraktieve- elektrische wisselwerking die de bundelelektronen 

ondervinden wanneer zij in de buurt van een atoomkern ·komen. Bij 

deze wisselwerking verandert hun kinetische energie niet; alleen 

hun impuls verandert: ze krijgen een andere snelheidsrichting. 

De waarde van het atoomnummer Z van het verstrooiende element, 

dat het aantal positieve ladingdragers in de kern aangeeft, heeft 

invloed op de grootte van de strooihoeken. Naarmate de Z-waarde 

toeneemt wordt de gemiddelde strooihoek groter. 

Inelastische verstrooiing van elektronen is een gevolg van direkte 

wisselwerking van bundelelektronen met de atomaire elektronen uit 

het verstrooiende medium. Bij deze interaktie neemt de kinetische 

energie van de bundelelektronen wel merkbaar af; hiermee is een 

bedrag gemoeid van maximaal 15 eV. Omdat het een interaktie tussen 

elektronen betreft is geen invloed aanwezig van het aantal lading

dragers in de kern. 

Zeitler en Bahr tonen in (ref. 7) aan dat, bij een openingshoek 

van 5*10-3 rad. (ongeveer overeenkomend met een objektiefdiafragma 

van 50 µm) het overgrote deel van de t x inelastisch verstrooide 

elektronen binnen de openingshoek worden verstrooid, terwijl de 

1 x elastisch verstrooide elektronen al voor een belangrijk deel 

buiten de hoek van 5%10-3 rad. worden afgebogen. Dit betekent met 

name dat, bij dunne coupes en preparaten, de kontrastvorming vrij

wel volledig voor rekening komt van de elastische verstrooiing. 

De botsingsdoorsnede van een bepaald element, zowel de elastische 

als de inelastische botsingsdoorsnede, is afhankelijk van de ge

bruikte versnelspanning. De afhankelijkheid is zodanig dat bij 

hogere voltages de botsingsdoorsnede afneemt. Dit is eenvoudig te 

begrijpen wanneer men bedenkt dat een snel elektron, in vergelijking 

met een langzamer elektron, gedurende kortere tijd bloot staat aan 

de aantrekkende Coulomb-kracht, welke door de kern wordt uitgeoefend. 
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Hierdoor zal het snelle elektron onder gemiddeld een kleinere 

hoek worden af gebogen dan het langzame elektron. Voor de 

inelastische botsingsdoorsnede geldt een soortgelijke redenering. 

Burge en Smith geven in (ref. 5) o.m. een diagram waarin is op

genomen de botsingsdoorsnede per massa eenheid (dimensie cm2/g) 

voor elastische verstrooiing als funktie van Z. Uit de grafiek 

blijken de botsingsdoorsneden per massa eenheid van waterstof 

en koolstof beide ongeveer 4 x 104 cm2/g te bedragen. De omstandig

heden waarbij deze waarden gelden zijn: versnelspanning 75 kV en 

een openingshoek van S*I0-3 rad •• De botsingsdoorsneden van de 
. ·- 7 4 2, .. 2 overige elementen var1eren van 2, x 10 cm g biJ Z• tot 

8,1 x 104 cm.2/g voor Z•90. Vanaf Z•40 vertoont de kurve nog slechts 

een zeer geringe stijging. Voor Z > 6 bedragen de botsingsdoorsneden 

per massa eenheid meer dan 4 x 10
4 cm2/g. 

Uit het voorafgaande blijkt dat een verschil in de botsingsdoorsnede 

p.m.e. aanwezig is van ten hoogste een faktor 3 terwijl verreweg 

de meeste elementen een botsingsdoorsnede p.m.e. hebben die tussen 

4 en 8 x 104 cm2/g ligt. 

Bij het meten van de gemiddelde botsingsdoorsnede van een H-C mengsel. 

bijv. polystyreen latex, onder de kondities van Burge en Smi.th zou 

men een waarde van ong. 4 x 10
4 cm2/g verwachten. De hier gevonden 

waarden (zie 2.3.4.) zijn -de vergrote botsingsdoorsnede ten gevolge 

van kleinere diafragma's en een lagere versnelspanning in aanmerking 

genomen- dan ook in goede overeenstenming te noemen met de iiteratuur

waarden. 
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A2. Berekening lenswerking polystyreen latex bolletje 

Van diverse zijden is naar voren gebracht dat het polystyreen 

latex bolletje ten gevolge van kontaktpotentiaal een elektro

statische lenswerking zou uitoefenen op de elektronen uit de 

bundel. Deze lenswerking kan de intensiteitsverdeling van de 

elektronenbundel na passage van het bolletje beïnvloeden. 

fig. 13. 

De massa in het polystyreen latex bolletje wordt verondersteld 

homogeen te zijn verdeeld: konstante brekingsindex n2• 

Volgens H. Groendijk (ref. 9) geldt: 

waarbij + de potentiaal is ten opzichte van de -als gemeenschappelijk 

nulnivo gekozen- kathode. +2 = +
1 

+ à+. be wet van Snellius geeft 

het verband tussen brekingsindices en de afbuigboeken: 

nl • 
sina2 

111 - s1na n2 1 

sina
1 

is gelijk aan AC 
R 

• AC \~ 
; s1na2 ... R""" ·v..-;-

Enige planimetrie leert dat hoek DEB • 2a 1 - 2a2• De afstand ED, 

nagenoeg gelijk aan de afstand van bolletje tot snijpunt E bedraagt: 

BD 

tan(2a
1
-2a2) 

arcsin x • x 

• tan [2arcsin( 

3 3 5 x x 
+-6-+40 

!C ) - 2arcsin(\f+F. ~ ) ) 
AC 
R 

is kleiner dan l 
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Voor hèt verkrijgen van een afschatting is voldoende dat slechts 

de eerste term van de arcsin wordt meegenomen. 

ED"" 

.tan 

BD 

2~ (I
R 

Enkele benaderingen: 

) 

... l - \J· J V,_l_+_A, .... /.-,-1 -

de afbuighoeken zijn erg klein, zodat BDlirAC; het argument van de 

tangens in de formule voor ED is erg klein, zodat uiteindelijk kan 

worden geschreven: 
AC R 

... àT 
îl 

ED = AC .M 
'R îï 

Wanneer, volgens de Lang (ref. 10), A' ongeveer 1 Volt bedraagt, 

bij + 1 • 60 kV, dan is Atp/h = 1,6. JO-S. 

De straal van een typisch polystyreen latex bolletje is 2,4*10-S cm 

zodat de fokussering -ED is onafhankelijk van de afstand AC-

op 1i cm van het objekt plaats zou moeten vinden. Dat ditt niet 

gebeurt, blijkens de opnamen, betekent dat A' veer kleiner moet zijn 

dan 1 Volt. 

Bij de allerkleinst beschikbare polystyreen latex bolletje (0,109 µm) 

deed zich tijdens de experimenten een verschijnsel voor dat wellicht 

te maken heeft met lenswerking van de bolletjes. Zij werden steeds 

afgebeeld met een diameter van 0,088 - 0,090 µm (geijkt met katalase 

kristal rooster met 8,4 nm hoofdvlak-afstand). 

Er van uitgaande dat dit effekt inderdaad wordt veroorzaakt door 

lenswerking en dat fokussering van de elektronenstralen plaatsvindt 

na de kamera, d.w.z. ED is groter dan de afstand preparaat-kamera 

( P ) 0 1 089 • ED-PK .,. K•ongeveer 35 cm , moet er gelden: 
0

,
109 

ED 

0,83 ED• ED-PK; 0,17 ED• PK ED• 5,9 PK= 2 m 

Deze waarde betekent voor !!. • .!.. .0,055*10-G • 0,28*10-7 
+1 2 

Bij •t • 60 kV geldt A$ • l,7*10-3 Volt. 

Bij 0,481 µm bolletjes bedraagt bij deze A' ED ongeveer JO m. 

Het f okusserend ef f ekt op het beeld is dan verwaarloosbaar klein. 
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