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HET HYSTERESE VEHSCHIJNSEL IN 

OPPERVLAKTESPANNING-OPPERVLAKTE 

KURVEN VAN LONGSURFAKTANT. 
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Oppervlaktespanning (<T)-oppervlakte (A) kurve 
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Samenvatting, 

Met behulp van een eenvoudig model van een long worden 

kwasiestatlas gedrag van de long (druk-volumeverband} 

en het gedrag van de oppervlaktespanning van longsur

faktant aan elkaar gerelateerd. Vervolgens is een metode, 

welke vrij algemeen gebruikt wordt voor longsurfaktant 

onderzoek, opgezet om het oppervlaktespanningsgedrag 

te bestuderen. (de metode met de Langmuir- Wilhelmy trog} 

Hiermee is de hysterese onderzocht welke optreedt bij 

de meting van de oppervlaktespanning in afhankelijkheid 

van de oppervlakte grootte. Eenvoudigheidshalvg is dit 

alleen gebeurd voor de twee belangrijkste komponenten 

uit longsurfaktant, namelijk dipalmitoyllecitine en 

cholesterol. 

Er zijn e en drietal effekten gevonden welke de hysterese 

bepalen E~n effekt (molekuulverliesY wordt eksakt 

beschreven, yoor de andere twee worden hypotesen 

geformuleerd. 

De interesse in de bestudering van de hysterese wordt 

veroorzaakt door duidelijke afwijkingen die ontstaan 

bij een longafwijking genaamd "respiratory distrees 

syndrome". 



NOMENKLATlJUH. 

A oppervlakte 

A m 
oppervlakte per molekuul 

A 
s 

Ak 

spesifiuke oppervlakte per molekuul 

kollapsoppervlakte 

kollapsoppervlakte per molekuul 

amplitude 

a 
m 

B 

c 
D 

K 

L 

m 

n 

amplitude 

diffusiekonstante 

karakterjstieke amp.litude 

karakteristieke lengte 

massa 

aantal molekulen 

!! p drukverschil t.o.v. atmosferische druk 

b. p openingsdruk van eon alveolus 
op 

( t.o.v. atmosferische druk) 

r straal van een rond veronderstelde 

alveolus 

r ruststraal van een alveolus 
0 

$ weefsel s panning 

t tijdvariabi e 

tL karakteristieke tijd 

T temperatuur 

V volume 

V rustvolume van een alveolus 
0 

~ oppervlaktespanning 

~~ idem van water 

a-b..o•" idem bij het begin van de meting 

n: oppervlaktedruk 

~ karakteristi eke tijdkonstante 

Omrekeningen: 

f 2 -IC 
I PI = lo tv~ 

_, -t N _, 
I c;LJVI&. c- = I 0 . ""' 

-1 dyne cm 
-1 -1 dyne cm sec 

2 -1 m sec 

dyne 

m 

kg 

Nm- 2 

-2 Nm , 

m 

m 

Nm -1 

sec 

sec 
oe 
m3 

mJ 

dyne 

dyne 

dyne 

dyne 

sec 

-1 cm 

-1 cm 
-1 cm 
-1 cm 
-1 cm 
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l• l:{LEILIXG. 

1. 1 DE STAl >ILJTEJ T VA':\ ALVEOLI • 

Bekijken we een long onder een mikro~ koop, dau zien \ve, mits 

'"e genoee· vergroten, dat de lucht\_.-egen zich veelvuldig vertak-

ken. In figuur 1 if> dit sch1·rnatisch \veerccgeven. Doven in 

deze :fi,:_-uur vinden we de luchtpijp welke mPt de monr! in Vf~r

bir.dine; staat. 1\a oneeveer 17 VPrtakkin.e-en zien wc klf~ine 

bla~sjes ontstaan, welke men de alveoli noemt. In deze al

vcoli vinrit de gasuitwi~seling plaats tussen de ingeademde 

lucht en het bloed. 
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Fig·ttur 1 

Schematiese voorstelling 

van de luchtwegen in de 

long. z Geeft aan hoeveel 

opeen valeende vertakkingen 

er al optrad•·n. 

Deze alveoli t;edragen zich an(ler~; :an I aplace voorscilrlj f' t 

in z i j:g f o 1 'J 1111 1 e 
'2.cr 
r 

r is de s tr;: al van rle al veolus, ,,.eJ ke we rond- veron· l erstollen, 

<r is de oppervlaktespanning en Llp is de druk J n de alveolus 

ten op:;;dchtP van de ·1ruk buiten de alveolus. 



Stel namelijk dat ( 1) c-el,lt voor <:ÜV<)olus A en ook voor r~. 

De alveoli hebben in het alec,moell vorschillPn,:e stralen. 

zo ook A en n, namelijk rA en ril lltPt rB< rA. 

2 

Volc-<'n~ ( 1) :.'.al Ap 8 groter zijn als 6pA • Via <'<'11 Jucht~.·eg staan 

b0ide <tlveoli in kont:1kl mot elkaar: tenG<~vol~<~ van lH~t clruk-

VPrsc1Li 1 tus ." Pn de hci<l e al veoli zal er eL'Il 1 u cl It.stroom op

trerlen van B naar A. Hierdoor neemt r 13 nog verder aî, rA toe; 

het drukv' rschil tus~;en A en D '"orrlt nog groter, totdat n leee

is. ( <HU1Genornen da. t a.l veoli onbeperkt kunnen groei en en kr im

pen.) Voor een hele long wil dit zeggf)n dat alle alveoli lec~g 

zoude,, loiH'n in •l<~ eroots te. 

Om ervoor te zorc-c'r' dnt dit n.int ~~c,bettrt, bevindt zich op de 

alveolnshat:cl eon clun laagje water p;, t '<~arop ePn dun lane,-je 

111ol ekulen, het zogomaamd · lonL·~urîaktan t. (zie î ie;uu c 2). 

c FigtJUr 2 

Schematiese doorsnede 

van een alveolus. 

A is de alveolus 

B het weeîsel rondom de alveolus 

C het waterlaagje 

D de surîaktant monolaag. 

De oppürvlaktüspanttinc Hordt nu bepaald door rlc· opJlervlak-

t<~spnll''ine, Vélll de lucht-l·:ater ovcrgrt~Jg, met dat sur.faktant. 

Tiet bizonr1ere van d· ze overgang is dat <le oppervlaktespan

ning varieert met clc grootte (l:•·t oppervlak) van de alveolus, 

(Ook hr·t \.'eef'sel levPrL Pen bij ':'aL,c Lot <le dnt1~ in •lc-; alveo-

l11 :-ö • IT i c rop k o nw n h' c• t P ru c i n 1t o o f d ::; tuk 1 • lJ ' ) . 

gehaald ·.;orden.Aualyserc;Ii v;:'' het l·Jll[;': ; urî<Ll<t~LilL le-vert een 
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groot aantal kompon•'nt• 11. Fit:;uur J toont \.;elk•· komponPntvn in 

ltct loiJco,urfaktunt van een llo11cleiJlong voorkomc'n. 1:e cllver;-;e 

ze vornit'll ,];1;•r 0011 l;1ae;, \Y"elkc IV<' t'f'Il 1nonolaag- r:oeillCll om,)at 

de laag één JH)lckuuJ ,Jik is. 

DIPALMITOYL 
lE'CITHIN 

MONOENOIC 
LECITHINS 

25o/o 

41% ~ PHOSPHATIDYL 
ETHANOlAMINE' 

.--PHOSPHA TIDYL 
SERINE + GlYCEROl 

l YSOLECITHIN 

"'--- SPHtNGOMYEliN 

FATTY ACID 

------ PROTEIN 

'----------CHOLESTEROL 

Figuur J 

De samenstelling van 

longsurfaktant van een 

hond.(in gewichts~) 

(De naam surîaktaiJt molekuul gebrttikt Jll('ll algcnt<·cn v.·.or dlc· 

I!iülPkul<· 

den). 

1I e t 1 o n (',' s u r fa k t a 1 • L k u n n c n "'P l n d e 1 e n i u d r i P 11 o o f- : ; ; r o e l> e 11 

de neutrale vetten, 'e fosfoljpit'en en de ei,..ritte~l, van de 

ei•>itten is verre\•eg het ndnst 1-~·ckend, h'ij zullen er dan ook 

weinic aaPdacht aan schenken. De bQlane,rijkste komponent uit 

de groep fosfolipiden i::" dtipalrni toylleci thine ( '-'ülke voor-

taan d.p.l. heet); van le neutrale vetten cholesh•rol. 

Figuur 4 e;eeft rle Inolekuulstruktuur· van beirh~·-, nn--,Jat ze de 

belan,,;rj Jkste molekulen uit hun :·:ro ep zljn, en omdat h r1n struk-

tuur min of meer representatief is voor hun gro('P• ,, 
.~ e zlen 

bij deze> PïOlehulen de wateraantrekkende en afstotPttde Ittole

kunlgror·pel: (de pijltjes gevem de ,,;ateraantrel.;:-;Jn•1e groe

pen élan). Opvalt, dat hij rl.p.l. de \l'ateraantrokkPn'ie c-roep 

vePl eroter i.s, en vooczien van een f)eit llc~gati(' Vf~ Pil Pen posi-

tievr ladine:, dit in LPgonstelling tot cholesterol haarbij 

het waternantrckkende f;lechts uit t'('J1 -011 group bestaat. 

vaJ, 50 tot 1J dy11c/crn in punt -:, hij ee11 k om pressie van 
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Molekuulstruktuur van 

d.p.l. en cholesterol. 

en het opp<'rvlnk 1\, g·cmetcn aan ,-(~n monolaae; 1H'S laand(~ uit 

longsurîaktant, gPsponld uit cnn rattenlo111:·. 

'1.:. 

A t 

l'iguur 5 

0"-A kurve van longsurfaktant 

van een rat. 

(A in r6 van het begi nopJ'ervlak). 

\•Ie ga<1l! de oppervlakte ViUH.lt· illOllola'·G varler:·u en beklj .E~n 

11 o o , ' e o p p (-~ r v l ft k t e s pan n i n c; z i c lï e; c cl ra a g t • J r 1 p u 11 t l' b o -

giilt de oppervlnkteverklein.inc; (de kornprc:-isie). (f' nee1nt af 

va1; 50 tot 13 dyne/cm in punt 'i, !lij ePJI kompressie van 
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so~:. Vergroten WE' het oppervlak \veer, (ekspallSie) dan neemt 

() weer toe, zij lH:t lang,:-;; ee11 andere \H:g (via S) nls \Va;tr

lanc-s ZE' c:ekonwn is. De l<ompressinkromnH' (P-C~-n) is lliet de

zelfde als de el,spansiekromrne (P-S-n), de ontstane lus \vordt 

in het ale;emc·en hysterese cenoernd. 

Het behoort tot hnt doc>l van dit ondorzoPk om cPn verklaring 

te vinden voor de hysterese. Om (le eenvoud is daartoe alleen 

gebrllik eernaakt van synthetische surîaktanton: dpl en choles

terol. Eon subdoel van het ondPrzoPk is om inzicht te krijgen 

in de îaktoren ''elk~) de meetm<:)thodo nc>gatif'Î bPinvlof>den. 

Daarnaast is geprobeerd dit vorslac zo op te zetten dat het 

e;ernakkelijk toegankelijk zou zijn voor natuurkundigen, maar 

ook voor niet natuurkundigPn. Een direkt cevolg van dit laatste 

is, dat ellkele traelities van dit soort onderzoek zijn overge

nomen. Zo is a- uitgPdrukt in dyne/cm. In plaats van A wordt 

V<:0l gebruik e;emaakt v:::m A : ht't oppervlak per molekuul welke 
m 

uitgedrukt \Vor·it in ft.2 
• cr-A kurves bepaatf men door Cl te 

bepalen, ten,~ ij 1 A var i c.'rt. Als dit in 0on grafiek ui tge-

zet noPt v;orrJc·n, n0emt men als x-a::; de oorzaak, dusA, e11 

als y-as het gevolg; tT • In de meeste literatuur is dit 

omc;erlraa.id. (Hetzelîdn geldt voor Ap-Y kurves.) Tleze tra

ditie is c;ellandlu=taîd voot' zover d<' kurve' uit dP literatuur 

komen, of' bedoeld zijn voor f)C?ll vor.:;elijk met do litPratuur. 

De in het kader van dit onderzoek vcrrichtte meticgen (hoofd

stuk 3) zijn uitgezet volc;Pns de 1 modernr:r;"' opvat tingen. 

1 • 3 DE fTYS'lT'lT;sr; T'T\ DE ~WTT:-cTF.TIWTF. 

Er is gesugr;ercerd (lit.4) dat de hysterese in (J-A kurvos 

te Hijten zou zijn aa11 de nmnier vn.u meten. In de alveoli 

zou, in tPe;enstelljng tot de la1>oratoriumoksperimc•nten, de 

hysterese niet of nn.tnvelijks vnn ··komen. !!i er zettt~~l wij het

vole;endc tegenover: met forn·ule ( 1) kun u en we uit (J -i\ kurves 

A \, ' 1 , (v .·1.·"' ll(~t volu!11C v<ul lp ~~ ,·c·oli) door p- 1~urvc ·c; .>c COK".'l!On ., 

aan tr nerc•en dat <dln alvüoli romd zj jn en voor (f' lr,zen ',.;e 

(f (A). Vc;rg(')lijkinr; van d1 aldus bep:•ald0 rS('l·H~tPn Ap-V kur-
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6 

vcs zegt i<~ts over ltet al d~tn ni,·t optreden in rle long van het 

lahoratoritlliJ <:r-A verband. JTi 0. rtoc is door J. Olijslager cel! 

1'10•1el ontwikkeld \,'elke in hoof' <~ stuk 1.l1 TlO{', i~)tS VPrrler i~ 

tdtgewcrkt, dit om het vermocc'k n l<' V< · r:c. terk· ·J' <htl l•1bora-

toriu11I 

is c~r r;e konkludeerd dal het Z.Ï.ll }}('('Ît de kOPlplrdc• Jabora-

torium kurves te be s tud t'rcn. De \'S~0 entiP V<1Tl d e annc;ollaal-

ins t a ld 1 i t e i t ~'u , '" e 1 k e in d ~ ·: o 1 u Pl in a va u d e 1 on ga 1 v P. o 1 i op 

zou r1en trPd er!' ton gevolge V <'lll ht• L op pe rvlakt<• ~:.p allltingsge

rlrn c .(zi c 1t oc·, fcl stu1' 1.h). J. Caijslager 11oreken d P al dat doz<) 

in stabi lite iten ni et optreden al~>'' '' ook de .invlor~d v ;1n het 

wecf'selln~schou\veJ l' Haa rdoor rl<' bctre îfend0 su;_~· {·;u s tie aan 

kracht verlic st .(lit. en 4) . 
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1. 4 VOLUHE-DHUK VEHDAN"D VA0! LONGEN • 

Het volume-druk óp -V verband (in vitro) van eHn long blijkt 

voor afnemende, respectievelijk toenemende d rukken verschil

leild, met andere woorden vertoont hysterese. (Onder druk ver-

staan we het druLverschil 

druk buiten ~e long). 

Figuur 6 toont het verband. 

in de long ten opzichte van de 

Deze hysterese is op twee manieren te verklaren, namelijk 

-1. uit instabiliteiten ••elke in l1ct volume van de alveolen 

zouden optreden. 

-2. uit de hysterese \.;elke in <r-A kurves gevon~en wordt. 

200 

ISO .J 

a 
t 
"' 2 

100 3 
0 
> 

0 4 

PMSSURf-

•• zo 

----·· ----·----

F i gu u r 6 ( u i t 1 i t • 5 ) 

!!et ~f'-V verband van een 

kattenlong (in vitro). 

Figuur f geeft zo'n a--A verband voor longsurfaktant. Hier

mee kunnen we het druk-volume vr,rband ( Llp-V kurve) bereke

nen voor een bolletje met straal r do c,r gebruik te maken van 

de wet van Laplace, in de vorm flp -o: !..f-® (.2) 

Zo ontstaat figuur 8 • Op valt dat erinstabiliteiten optreden 
ei Ll /" 
d..V is niet overal : .roter dan nul. 

\ofe kunnen dezelfde berekening uitvoeren maar dan met als extra 

term de weefselspanning erbij, welke veroorz aakt wordt door 

elastische ei g-enschappen van het long,•eefsel, (2) wordt: 

(3) 

wa<.trin S de weefsel spanning voorstelt. (De spa1111ineen tellen 

op omdat ze op h o tze11~d e oppervlak, namelijk dn t van het bol-

1 e t j e '"er k e 11 • ) 
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J.Olijslager heschreef hnt re~>llltaat hiervan . (lit.1 en figuurs) 

Het meest opmerkelijke is het ver<hvijnen van do instnbiliteitcn. 

(Voor de assen is niet Clp en V gekozen, ma<~r flp.r0 CY\ V/v0 IY~et ~=- j;rcr0
3 

omdat d~ardoor de kurven onafhankelijk van de grootte van de 

alveolus worden, rl.w.z. dat ze voor eon willekeurige alveolus 

gelden). Een kleine al veolus zal (konform ( 2)) ee11 andere bij-

drage leveren tot de Llr-V kurve vnn ec11 lon1: dan een tr,rote al

veolus. Daarom berekenen He nu de L1p-V kurve voo.c een groep 

alveoli met verschillende grootten. 

We nemen da<trbi j devo lgende ui tganc;spun ten: 

-1. alle alvr>oli zijn bolvormig en l)elemmeren hun buren niet 

-2. de ruststralen (als ~f..-o) van de al veo ll zi j11 normaal 

verdeeld 

-3. in alle alveoli heerst dezelfde druk 

-4. de alveoli hebben een bepaalde openingsr'ruk. 

Bij -2: Aan de hand van de resultaten vermeld in literatuur 

2 en 3 nemen we als gemiddelde ruststraal ~ =soum , de sprei

ding S= 2o_ ,u'~')l, • Verder nemen \~e a<.Ul dat deze verdelint; begrensd 

is, met als grenzen 20 en 80~""'1- , uit rekenteclmiscLe overwe

gingen. 

Bij -4: kunnen '~e opmerken dat het feit dat alveoli een be

paalde openinc;sdruk bezitten, stoelt op de Vüronclerstelling 

dat 7e een minimaal volurne hebben. De openingsdruk Llp<>f' volgt 

dan uit (J): (4) 

Voor '~P < Äfop zal het volume konstant blijven. 

Door deze aanname rrrogen \~e in figuur 3 lijn A-ll trekken. 

Vo.,r verschillende alveoli(d.w.z. vers.chillenile minimale 

stralen) berekenen h'e het Är:>-V verband, €~11 tellen vervolgens 

de volumina, bij constante .1.p op, om zo het b.p-V verbanel voor 

een 'stuk long' te vind en . h·e late :J daarbij bijdraeen van 

bf-)paalde alveoli zwaarder telleu als andere, konfarm de norma

le verdeling en He vinden zo figuur 10. 
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V_,, ~J 
( 10 'r>t) 

IOO 

J() 

Figuur 10 

~!et model l>erekend LJ.p-V 

verbanel van een long. 

Vergelijken we deze .figuur met ïic;Uitr 6 dan V<l l t Hen g rote 

ma te van overeenkon1s t op. Een aan tal o pmerki ''E'en mo <'ten er 

gemaa k t ,,·orden. 

a. de beperking vau lLN' straalgrootte Vr'roorzartkt llij /lp 1':; ~s- io / . .".2. 

de plotse volu111e daling. Deze V<·rdwijrtt <1.l.s de beperking 

."_. , rd\'i jn t. 

b. in figutlr 6 lJestaat: er•n ge•lP<'lte> van lH't mini''•<d. f~ volurne 

uit h<'t voltun e van de lucllh•ee-Pn. 

c. bij figu 1r 6 is Geprobeerd de lone extra l~cg te krijgAn 

rloot' bepnnlde ont-gastecltnieke, , , waardooc •le kurvr• 11iet 

op zijn beginpunt terug k omt. 

d. bij /J.p;::::,t'fto~"f(>v>fl. is in fig1tur 10 .et opblazc'' ' g('s topt, omdat 

de (_'; root S te aJ.v c•o 1 eJJ C<'ll oppervlak llebbr'll br•rei kt, 1,; a t 

l> u j t (' I ·, r i gu 11 r t V ; l 1 t • De E (' s t .i p })(' 1 cl e 11 j 1l {j n ( ~ f' t IJ e t (' V (' 11 -

Lu, · le vcrvolt •: v ;_u, . le kurve '-f<' er , 1~aarbij h '<' voor die grotP 

alvr•oli er konsl<tnt veron•lc-: r.stellcn. 

e. er is r'<:JJ aannnnw gerlaa n rli t• f'<'l l :; wa. ; titaticve iuvlO('d 

llPcft: clc~ konsenlraLi(; van JH~L st~r'LtktaJ·t. !Je J;:onsentra-

tie !:"urfaL léur t. bep:ta1 t het s tartpunt ( ff'-uu c;in ) van de 

( Î 0 -7 \ 
1f','UUr • . J • 

I 
JfoGe re of Jag r' l'P k ollse:1tratie ver-

lag<}n re s pektievelijk vr•rhoGrn o--bc ;',in • 

.i\ange zie11 over de konse11tratic: in de lon,··.· nic•t,..; 1H•keTid is, 

nemc'lr \-.'e a<t1: c1at elP kansentratie zo i rlat ricuur ] het 
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juiste cr--A verband voorstelt. 
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2. 1 DE OP ::;TELLl~G. 

Figuur 11 geeft schematisch de gebntikte opstelling weer . De 

lan c;111Ui rtroe; (4) beva t dubbel c-edestillec~rd water, \vaarop zich 

de rnonola••g van de te onderzoek(~n stof bevindt. In het lvater 

st eekt e<~n barrière ( 5) waarmee 1ve, door mid · eJ van e en aan

drijfmechanisme (1) n1et een in te stellen snelhe~d, de mono

laag kunnen komprimeren en ekspéHlderen. 

De o ppe rvi nkte span ning \>Ordt c-emeten met een zo c-en aamd \vilheJ

my-pla;•tje (7) waarvail het sic-naal via een transducer (9) en 

een versterker (10) naa,é de y-inganc- van e en x-y rekorder (2) 

gant. Op de x-ingame; staat een spanuine; welke verande rt even

redi g met de barrière vcrplaaL, inc-, zod <t t de oppervlaktespan

ning als funktie van de groot te van het op~H:-rvlal.;:. elirekt ge

tekend kan lvordon. AFgezien van lH·t a;uHlrijfmechailisnie is de

ze ops t elling gelijk dan die 1velke gebruikt is door J.. Olij s la

c;er, en hno:;;r.l•reven i11 zijn afstude· ·rverslae;. Vonr de werkin,:· 

van h et \vïlJ1elmy pLH-ttje en rl e versterker zij v c r;.·.'ezel l naar 

dat V".,..."'lag . (lit.1 bld 41 t/rn lJJ en 45 t/m 1~7). 

Het aand rijfnH~ cha il isme bestaa t uit ePI• 1 ~· lul ter motor 1 (A) 
met 9 ov e rbr (::~ .nginc-sverlloudin[;Ptl. Een tanch.-iel (il) \\'elke 

ov c:r ()(':: r ails ( C) loopt, brenGt dP barrière in bP\vec-ing. 

Te ge lijkPrti jd r11et het draaieu V <tn h 1·L tm1c'h >iel \ ' rrandert 

de \v'e<'r-stanrl v an een li ur~airp rotc'ntiometer ( D), ,,,aa rdoor 

-2_ ' '·t1 I o, f ~! 10 j &x 
• 

_ :J <) .... ; 

0,.) l IC) ",· ._~lt.:C-

v e1 op':el<tc er1 lal lC'Zat:;ere iliC tinr.:;cu d e tijd.s C:u· r van de c~k spe-

lle t ~ urf;:tl.,;,t ;tut .is lJ.i.j kamert<': ilpCI'<d :tH i l' vabt, zodat d ez e op-
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hocveelheid surfaktant opgelost, zodat dt' kon,..;entratie bl'-

kt nd is. ;;(~ t behulp vau e(Hl Fppencl ur1' pipn t \vord t <'et: ek~.;ak t 

(:!: 1 volume ;: ) bekende hoeveelh(dd oplos sine; opgPzogen. Zo 

dicht mogelijk boven het h'ateroppervlrtk wordt de oplossing 

langzaam lilit hetpipet gespot(nl. liet oplosmid •lel V()rdampt, 

de su r .faktantmolekuleu blijven ov· · r en ord(~Jlen zicli op het 

\•ateroppervlak. Door <leze methode is hekr:'nd hoeveel mole

kuien zich bij aanvarl[; op het opp0rvlak bevinden. 

2. J liET 7-lATE .GA.AL • 

- Surfaktanten. 

L-J dipalmitoyllecithine is betrokken van de firma Koch

Ligh t en is in ongezuiverde vorm geb ruikt. Door (~e fabriek 

is de stof als 'syntllehi c-pure' aangeduid, wat inhoudt dat 

ze minder als 5 ge1vich tsj~ verontreinigingen bevn t. 

Cholesterol is betrokken van H0rck, en is ook oncezuiverd 

gebr~tikt. Deze stof heeft de k,,,alifikatie 'chemisch zuiver' 

wat hetzelfde iuhoudt als 1 synthetic-pure 1 • 

- Oplosmiddelen. 

Steeds is gebruik eernaakt van e0n rnencsel rwptaan-ethanol 

in een volume verhouding 5:1. De etha•10l is toee;evoegd 

omdat de surfakianten in zuiver heptaan min 1er e;oed oplos

sen. Zoals riguur 11. toont, is de keu ?.e van oplosmiddel van 

invlof'd op de meetresultaten.De oplosmiddelen zij 1 pro ana

.lysi pr<)duk ten, 1va t inhoudt minder als 17' ge,_. i eh ts veron t-

reinigingen. 

f 
1t 

Fieuu r 12 ( u i t 1 i t • .2 ) -- - . 

De invloed van het oplos

midclel op de meetresultaten. 

• 1 :4 chloroform/hoptaan 

• 1 :4 ethanol/petroleumether 

o chloroform 

(de verhoudingen zljn volume-

V( ?rhoudingen, n..= uw -a- ) • 
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- Ifet water . 

Het is noodzakelijk h e t water te ontdoen van allt-' erin voorko

mende oppervlakakti e v e ~ tof.f e n. Om dit te re a liseren, is 

kraanwater dubhel geel es tilleercl . Orn df~ ionPil te VE!r h·ijderen, 

i s h et wat er ook nog ged eioni st'erd.(lit.J). 

- De trog. 

De trog is gemaakt va11 teîlon, omdat te :flon zowel voor water 

als voor de g ebruikte surfaktanten afstotend is.(lit 4). 

2.4 STORi i\GEK . 

Het oppervlaktespanningsgedrag blijkt gevoelig voor bepaal

de storingen van buit en af. 

- Bekend is <le temp eratuursinvlo ed , zie figuur 13 • Aange

zi<m dn op s telling niet geterrno::;tr · Pnl is, i s een trmpe

rattHtrsvf~raiJI1e rin c; et~n stori11g. Tij den s één nHH'tserie V <l 

rieerd e de temperatuur niet meer rl;tn 0,5°C. 

&0 ' 

.. o 

20 

~~--~~------~~~--60 

.F' i guur 1 J ( u i t 1 i t • 1 ) 
De 1' n.vlo e d van de t e mperatuur 

op de mee t re su ltaten. 

( T(:: tT-v-u ) • 

- J .. e il tweP le bron V<.tl st ori1 1g is v r, rou tre inigi llG ('Tl.Dez (' 

k u 1 iTl e n v o o t' tl<. om c n u i t d c b u 11< en / o .f u i t cl P o p 1 o ::-> s i 11 g < • t 1 • 

Vc" ron trninigingc·n in de bulk ont staan rl oor : 

a. n o g van de vo~·lr;e moting n an' ·-'C' zig ondf,!rzo r)ks mat o riaal. 

b • s t o f f f' IJ di e nog in h <> t ( dub b e 1 g (' ; e s t i 11 e r; I" 1 P ) '"a t e r 

c. ve r o ntre inigitJgr·il tnn g c voJgc V <lll aanrakin ;_·.· met de hand, 

en niet zu J.v,,re a ppn1·;d;u ur. 



2 .l~. 1 H ; T SC! IOOl'n!AKE1'1 • 

Om a en c te minimaliseren, 

opgezet (zin ook lit 4). 
l
. <" 

·' 
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(' Pn schoonmaakpro s edu re 

Bij de all f?re ers te aanvang is de bak met zeep e'1 cl1roomzuur 

uitvoeri g gereinigd. Om ,)e eventuele rPstanten Vél.n deze 

stoffen te verwijderen, is lang gr spoeld mr't h'arm en gpdes

tilleerd \vater. Tijdens een me P tsiklus wordt al~ vol g· t 

schoong0maakt: gaat het om steeds hetzelfde surfaktant, dan 

wordt r:> r slechts gespoel-' met ged0stilleerd watf~r. lvorden 

er verschillende stoffen gebn1ikt, dan wordt er eerst gerei

nigd mPt warm wat er en ethanol, daarna worrlt er weer ge

spo0lcl met dubbel gedes tillf-~ erd \v ~1te r. De kontrole of de 

bak zuiver is,geschierlt door water te komprimeren. Wordt bij 

e('n kompre ~s ie van 9K' gt~en afwijking cevondcn van de. 

tr"'J2cLj"'€/0'rn -lijn, dan is de bak 'schoon'. 

liet s choonmaken v21n het gebruikte glas,,·erk, is de eerste 

ke e r op dezelfde manier gebeurd als het zuiver maken va11 rle 

bak. Omda t glas vetten adsorbeert, worrlt glets ',·erk naast s p oe

len met ge r:est liienrd water, ook uitvoerig c-espoeld mc.'t etha

nol. 

Dubbel destilleren blijkt lliet b• ga ;"rrnderen dr1.t alJe opper

vlakak ti eve s toî .fen zijn vcrchv en 011. rrebruiken we dubbel ge-

d0"'.tillc,erd \<'ater van een dag oud, en "'e tappen on 'er uit 

een volle fles, dan blijkt er bij kompressie van 95~ geen 

afwij k ing van rlp u=72 dyne/cm lijn, ook niet n;, JO minu

ten '-'achten.(Dit om de o ,.pervlakaktif'Ve stoîf(•Jl de cele

genheid te ceven naar het oppf~rvlak te ga <•n . ) 

Doen we hetzelfde eksperiment mPt het bovenste water uit 

d e ze 1 f d e f 1 e s , d a n b 1 i j kt '" e e r na 3 0 min u b, n '" D c h ten , 

d<t t bij r' f'nzel f<l e kompres f> ie de o 1 >perv lak te spannin g daalt 

tot onecJveer 50 dyne/ cm. Vandaar dat steeds Ha t0 r c-ehruikt 

i~'- Welke n1:in s tcns e e n dat; oud "'as, dit om de s u.faktautmole-

kulende gelegt~nheid te t;even n;1ar llPt oppervlak te gaaiJ en 

' I) boven<li•' ll i <' 'de 'bovenste lang' ,,,ater \de la<d,ste 10"·, 

nooit voo1~ rnetinc;en cebruikt. Ook nu js er ui(: t d<~ garan-
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2.4.J DE n:'\Z ! lV ::~ nn ~Di:\ J', iJ E SUHFi\KT'· '<'fL\. 

De onzttlv•.•rheclcn .ltt :e surfaktatd.en hebb€Hl ook i nvlo('d op 

de 1··etingen. Om hf•t cfrekt van ,Jczc ottzuivf•rhe· lctt , die~ Jn hnt 

\vatcr E:· t l l ie in de op1osnd.d<1elcn <'f~Jl b(•ctje Le ~ · chatten, is 

er een literatuur ov1 rzicht Gr·rn ~, ;dct (ïiguur 1-4 en tabel 1\ 

welke <r-A kurves v.~reclijkt ell de ornstandi:.~hcdcll w;:aronder 

ze zijn verkregen. 

···! e kunnen voor c1.p.J. komlel w1erf~n dat nr een e-rote spreiding in 

uitkomst bestaat, V('rc-elijken '·''e oJJze kurvP (6) JJH~t 1, :•, en 

J dan valt op dat de vcrschill ('ll erd.;,•·l van k11•antiLaticve a;trd 

z i j 11 • !\u rv o !1- c 11 5 z i j n a f \v i j k e 11 ~ va 11 c1 e a u d c t' c 11 • 

IIet aaugeven van de juiste oorzak<·t ~ van dp :;-; e verschi.llf'll is 

voorals r.og oJ:rnog<J 1 ijk. Ee i: k.o nk lus i c rr J<HJ t zijn cl at 1t et ma

küll V<Ht e e 1< [~ ocrl gedefiiJieerdc monolaag moeilijk is. Voor 

choJ nsterol geldt llc·tzclfde , zij ltc•t in min<'h~re mate·. 

Gebl.Pkl~tl is dat verontreinigingr ·n bij dpl het plato bij 

7 5 fi.1. verv agr•n, en bij choles b -•rol Je rich tingskoëffi si ent 

ver k 1 c i i ' en • li i c rui t i s e on v o 1 gen cl k r i t er :i u m g d1 n n 1 d : s 1 e c l1 t s 

die meLingc'n zijn ver\·lerkt wa<.~rvaJl: 

a. ( 1 1) l J ' . • ] ] • bl' J' ..... , " Á2. voor c p c.e veranr: er1ng 111 ue _ _ lng ./ mPer is 

d 1
.-, o - n n , . • 

b. (voor cholesterol) de richti11gskoëi'J'icie n t meer is dan 

l+,5 dyne/cm/A
2

• 

Dit i !'i eeu eks tra kri ter ium 0111 de invloed van V< ·ron t l'einig-in-

gen tü minimaliseren. î\og anderH bro11nen van storin,· ; zijn e;(~-

kante invloed vau sigarettenrook o :· lomgsurfakt; ~ ut g c meten 

(lit 10), e11 \vellicht heoft ool.;" de vochtighei(l vnm de lucht 

invlood, al zijn l1ier gec~tt gegr~ VPlt !'; van bekend. 
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2. 5 DE Hl~LTMETODY • 

Om invloeden van vèrschillende faktoren op de monolaag 

te bestuderen en om rle hysb'rese te ondPrzoeken is Gebruik 

i:emaakt van de bestudering van het oppervlakte spannings

gedrag van de monolaag. De red~hicrvoor is de eenvoud 

van deze metingen en de beèi,nîase \vaarin het onderzoek 

zich bevindt. Deze metode leent zich bij uitstek om aller

lel invloeden op de meti ng te bestuderen zoals bljvoor

bPelrl die van het materiaal van rle bak (teflon) en veront

reinigingen. Hierop is het onderzoek in het begin gericht 

geweest. Om de hysterese te onderzoeken, is eerst een 

duidelijk wa<:l rneembaar verschijnsel bestudeerd, namelijk 

hc~t verlies van molekulr~ n uit de monolaag. Vervolgens is 

geprobeerd karakteristieke tijden te vinden om daaruit 

iets te zee;c;en over de prosesse11 welke de llysterese ver

oorzaken. 

2. 5. 1 DF J3EPAL1~G VAT\ lTET AA:\-TAL 1-lOLEi\ULEN IK l!E . ·c;r.~OLAAG. 

Om verlies van molekulen te kunuen berekenen moet er bekend 

zijn hoeveel molekulen zich op E'Cll bepaald tijdstip op het 

oppervla.k bevinrlnn. Dij de aanvang van de metinc: is het 

a:mtal molekule n bekend (zie §2.1 ). \ve zullen zien {§l) 

dat er in de ~-A-kurv~ een karakteristiek punt is te vin-

den, het zogenanmde kollapspunt (zie figuur ). Dij dat 

punt e;elrlt d(' toestand van maximale opeenpa1.;king van de 

molekulen { het oppervlak pc~r molekuul bij dit 

punt noemen we a • ) Uit de eerste metinc· bepalen we 
m -

am dnor het oppervlak {Ak) ,.,-at bij het kollapspunt 

hoort te dele11 door het aar:.tal opgebrachte molekulen. 

Wanneer nu bij ee n volgende meting het kollapspunt op

treorlt 1-:,ij een ander or,pervlak Ak (t.g.v. een verlies 

aan rnolekulen), da11 vinden we het aantal mol ekulen "'el-

' ke zich op hPt oppervlak bevinden door Ak te delen door 

am Dit verlies 1~-~ van molekulen is bes turl0erd 

in afhankelijklH:dd van de ovcrkollaps. Onder overkollaps 

Vc'rstaall >.Je pe relatieve oppervl ak tevcrklein j ne- w·e lke 

hoeît plaatsgevonden na de kollaps. 

20 
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2.5.2 DE GHOOTTE VAY DE IIYSTERESE. 

Voor dpl is de grootte van de hysterese bepaald door de 

kurve uit te knippen en te wegen. Natuurlijk is ervoor 

gezoq;-cl dat rle omstanpigheden bij het vergelijken van 

hystereses zo konstant mogolijk waren. Er is bijvoor

beeld gezorgd voor dezelfde overkollaps. Op het belang 

hiervnn wordt in appendix A teruggekomen. De hysterese 

van cholesterol was moeilijker te kwantificeren. Fi

guur IS" toont de cholesterol kurves bij twee verschillen

de kompressie snelheden. We zien het dikker worden van 

het 'been 1 , en het gelijktijdig dunner \vorden van de 

'voet'. Vandaar dat deze twee kwaliteiten zijn gekwan

tificeerd. De dikte van het been is gemeten in cm op de 

grafiek, bij ~ =60 dyne/cm. Aangezien de dikte van het 

been konstant is tuss en ongeveer 70 en ~5 dyne/cm maakt 

het nit't uit bij ,,,elke er dit eigenlijk gebeurt. 

De dikte van de voet is ook we er bepaald in cm op de 

grafiek, bij een overkollaps van 5%, om geen hinder te 

ondervinden van het 1 doorschietefîPkt 1 (de hiel). 

c .. 

- o~rbJ:i ~09U: 
--- ~ 4oc:sec.. 
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2. 5. J DE STATI SCII F ~1ETINGEK . 

De statische metinc bestaat uit het puntsge,djs nwten van 

een ~-A kurve. Bij e en bepaald oppervlak A is eewach t 

totdat r konstant was. De drift welk e in ~optrad~, is 

met een 'k-t rekorde r geregistreerd. :\a e e n metinc; is de 

monolaac- He e r maksimaal geekspandeerd, daarna gekomprimeerd 

tot a an hetvolge nd me etpun t. 

2.5.4 ALGF "' EX~ OP~IERKI T GFX . 

T i j deu s (HHt mee(; serie blc(~k de tc~mperattntt ' n ic) t n e er als 

1 °C te. . ') t. b 1 1 f:f 1 t .. _ var1eren. 1 e me ·111gcn naar een epaa c e . e.;: · ZlJn 

steeds me e rdere m~len uitgevoerd. E r is voor gezorgd dat 

er binnen P e n meetserie e e en sys te ma tiek zat in de volg

or,Je de · me tinge n. De resultaten gev e n gemiddelden weer 

en de ''eerc-e gev e n fout is de spr c~iding, t e nzij het anders 

v e rm e 1 d s til a t • 

D(~ mc~e~; te metingen zijn uitc,·<>voerd met puur cholestc)rol, 

oî dpl, of rnencs el s van beiden n1 e t P: olekuu 1 pers en ta

c- e s cholosterol-dpl van respekti e velijk 9-91, 17-83, 
29-71 en 50-50 (!2 ?q. (In het vervolg worden deze meng

ingen aangeduid door: 10-90, 20-80, 30-70, en 50-50.) 
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HOOI•'DSTUK J. 

EEN BESCI-!HIJVING VAN DE GEHETEN <r-A KURVE. 

J. 1 METINGEN AAN MONOLAGF:N VAN D.P. L. 

Uit de literatuur is bekend dat het gedrag van een mono

laag tijdens kompressie en ekspansie in zekere mate te 

vergelijken is met de kompressie en ekspansie van een gas 

(lit.l). Om de analogie duidelijker te maken, voert men 

het begrip oppervlaktedruk . rr in. Onder deze I druk I ver

staan we het verschil in oppervlaktespanning van het 

zuivere water (aan de ene kant van de barri~re) en die 

van de monolaag ( aan rle andere kant van de barri~re). 

In f'ormule: 
1( = <fw- (Ï 

Figuur 16 b (uit ljt2 en 7 ) laat het verband zien tus

sen re en A (het oppervlak) voor een mono

laag van d.p.l., bij verschillende temperaturen. 

(Figuur 16 a g e eft het verband tussen (J" en A, waaruit 

figuur 16 h met (5) is b erekend) • 

. R 

<Tt 
trr 

&t-;jNi((!4., 

4o 

.!o 

_ ..... 
Figuur 16 a 

(J' -A isotermen 

van een monolaag 

van d.p.l. 

.,~. 
c 

7[1 
~ 

1<' i guur 1 6 b 

Tl -A j sotermen 

z4 

A 
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Om de fasen te onderscheiden,volgen we de isoterm van 

24°C. In figuur 16 noem t men het stuk van A tot K1 d " 

~ -fase, deze heeft d*idelijk gelijkeni~ met de gasfase 

in het p-V diagram. Van K
1 

naar K2 zi e n we een koSksi

stentie lijn, de o<-fo ovPrgang, van K
2 

naar B de ~

fase , welke we kunnen v ergelijken met de vloeistoffase 

uit het p-V diaeram. Met niet horizontaal lopen van de 

koëksi• stentielijn is bij de vergelijking storend, we 

komen hierop nog terue. Bij punt n zien we een afbui-

ging , B-C, ef,ll schijnbare koëksi stensie van de f3 
met een r fase. Bij verdere kompressie 'kollabeert' de 

monolaag (er treedt kollaps op). Van studies aan monola

gen is het bekend dat er indien de monolaag kollabeert, 

er molekuulverlies uit de H!Onolaag optreedt. ( li t 4) 

Tev~ns is er bekend dat er bij ekspansie een ander f" -A 

verband optreedt dan bJ.j de eraan voorafgaande komp~es

sie , wat men hysterese noemt. 

Er is een longafwijking (respiratory distress syn

drome) waarbiJ deze hysterese signifikant verandert. 

Vandaar dat het relevant is, de h~stere te bestude

ren. Om wille van de eenvoud is alleen de hysterese 

bestudeerd van de twee belangrijkste komponenten 

uit longsurfaktant: cholesterol, dpl en de onderlin

ge mengsels. 

In de literatuur worden geen kwantitatieve gegevens ver

meld over de hysteres e. De volgende beschrijving is dan 

ook gebaseerd op eigen metingen. Figuur 17 geeft een 

door ons gemeten ~ -A kurve van een monolaag van dpl. 

Yam A tot Kl vinden ook wij de co( -fas e, van Kl tot 

K2 de oe-~ 
I 

overgang, van K2 tot B de (3 fase en de schijn-

bare 13-( ovc->rgang van B tot R. 

el is de ekspansi ekromme, cerneten na de kompressiekrom

meJI. Samen geven zij de hys~erese aan. Verder is er in 

de figuur de tweede kompressiekromme JL aangegeven, wel

ke na .t1 is gemeten. In eerste benadering (als A04 -AT« A,...} 
lopen i, en i.t evenwijdig, dat de krommen niet samenlopen 

is te wijten aan molekuulverlies uit de monolaag, in dit 

geval; 

,. 



A. ... -AT 

A"'" 
)( too 'fo { t) 

( A .... - AT gHeft de verschulving langs de A-as weer van 

kromme i
2 

t.o.v. ft
1 

) • 

"to 

Figuur 17 

<r -A kurve 

van een monolaag 

van d.p.l. 

Overkollaps (in%) 
Av-A~ o, 
- )(100 10 

Av 
verlies (in%) 

A~.~_-AT 't' ----.A: )( I 00 o 
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De grootte van het molekuulverlies blijkt af te hangen 

van de keuze van het punt n, waar de eerste kompres

sie (.i.,) beeindigd werd. Bij onze metingen bleek dat 

punt R zo gekozen kan worden dat er geen verlies optreedt. 

( ~ 1 en ~~ vallen dan samen). 



Het bleek mogel.ijk de grens tussen het wel en niet op-

trHdenvan v e rlies aan t~ geven. Het punt op de kompres

siekromme ~ 1 wat deze grens aangnef't, noemen we het 

verlies punt V. We definieren nu h <' t begrip 'ov e rkol

laps'. De overkollaps is de relatieve oppervlaktever

andering di e wo b~ kompressie na passering van punt V 

nog veroorzaken. Met figuur 2: 

ove...,b,ful"~ :. A-v -A~ J( too "ro (f-) 
A;" 

Uit onze mtingen blijkt dat bij d.p.l. de overkollaps ge-

heel in molekuulverlies terug te vinden is, er geldt: 

(8) 

De ove rkollaps noemen we in dit geval geheel onomkeer-

baa r . 

Om voor het molekuulverlies t e korrigeren voeren we een 

nieuw begrip in, het spesifieke oppervlak per mole

kuul A , 
s 

A = oppervlak van de monolaag 
s het aantal molekulen in de monolaag (9) 

F'iguur 18 geeft het 

~P.l .• 

er -A verband van de monolaag van 
s 

p 
~ 

5v 

A 

Figuur 18 

<r -A kurve 
8 

27 

van een monolaag 

van d.p.l. 
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3. 2 METINGEN AAN NONOLAGBN VAN CIIOL~STJ<.;IWL. 

l<'iguur 19 geef't een door ons gemeten <J -A kurve van eun 

monolaag van chol est erol. !Je litoratuur levert geen ver-

gelijkbare gegevens . 

1 I 

io 

Figuur 19 

<T -A kurve van een 

monolaag van cholesterol 

A (CNM1 
0'L---------,~lc------------------~,6~o---.~.~-~ .. ~ 

Waar rle oe. fase nn de ~-~ overgang terug te vinden zijn, 

is in f" iguttr 19 niet duideJ ijk aan te geven. Dit heeft 

ook niet tot de doelstelling· v ;:n het onderzoek behoord. 

Van K
2 

tot 8 vinden we de ~ -fRse, V is weer het verlies

punt. De ekspansie- en kompressiekromme vertonen onder

ling een groter verschil dan bij d,pl., dit geldt ook als 

we korrigeren voor het moleku ulverlies door (J' als funktie 

van A uit te zetten (ziP. figuur 20) . 
s 

Hiervoor volgt noe een poging tot verklaring . V tot R 

zullen \ve weer de fi-er overgang· no e men. Merk op dat 

door het gedeeltelijk omkePrbare karakter van de over

kollaps hier de puntnn V en H niet samenvallen . 
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Figuur 20 

tr -A kurve van een s 
monolaag van cholesterol 
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J.J VEI~GELIJKING VAN UI<~ RESULT.A1f~N VAN DPL EN CHOLESTEROl : • 

Konklt1sies 

I • bij d.fll. treedt relatief meer molekuul verlies op als 

bij cholesterol ( bij gelijke overkollaps, zie ook 

§J.4). 

2. doordat biJ d.p.l. de overkollaps geheel als molekuul

verlies terug te vinden is, vallen de punten R en 

). 

V in het ~ -A diagram samen. Bij cholesterol is 
s 

dat niet zo. 

Bij dgL krijgt men een 

cholesterol hangt het 

ze van het puntH. 

~~>!l;(juidig (f'-A diagram, bij 
s 

· <r-A diagram af van de keu
s 

~~. d.pl, heeft een duidelijke (J(-,8 koëksistentie bij (1'::::.-Jo 

dyne/cm, bij cholesterol zijn de 0( -fase en de oc-;3 

overgang ni~t of nauwelijk~,te onderscheiden ( bij 

kamertemperatuur). 

5. de ~waarbij de schijnbare p~ overgang optreedt, is 

bij dpl. ongeveer 0 dyne/cm, bij cholesterml JO dyne/cm. 

6. bij d.nl. lopen A, en R-1 in eerste benadering ( .4'-l-AT < .... Ac.t.) 

evenwijdig, bij cholesterol geldt dat in mindere 

mate. 

7. AsV is voor d~l . ongeveer 40 At , voor cholesterol 

Js At. 
Deze verschillen maken het interessant om mengsels vam 

beide stoffen te onderzoeken, om te zien of er domi

nante eigenschappen z i jn. Hovendien is een mengsel met 

JO~~. cholesterol en 7 0~1~ d.p_l. ( molekuulprosenten) eks tra in

teressant omdat cholesterol en d~L ongeveer in dit mole

k i llll persentags in longsurfaktant voorkomen. 
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'3 . !1 HETINGEN AAN f-10NOLAGJ•;N VAN M.l'~NGSELS VAN ll .l'.L. EN. 

ClfOLESTEHOL . 

Figuur 21 geert de do"r ons gemeten kompressiekurvnn van 

de diverse meng::;els. Wn zien dat de ot.-;~ overgang min-

der duidelijk wordt naarmate er meer cholesterol aan het 

d.P.l . wordt toegevoegd, ook zien we dat (J' waarbij de schijn

bare ;3-l ov e rgang optrePdt voor d;r~l., 90% en eo'f:, rl .~l, de

zelfde is, voor: de andere mengsels heeft deze er een gro

tere waarde. 
1~ ~~----------?---------------=~-------==~~-----

'Ie 

-~ 

~l----1----"-!"'"-"o__ ·~--+-------~-
'4o Sc '" 'fo 

Figuur 21 

Kompressiekurves van 

monolagen van mengsels 

c:. 
d.. 
e. 
f 

c:k"lD~kv<> t : ~, ... -" 
0 loo 

{O<.J 0 

~ : tM.t e\ ~ .... f Jo.a:-ve. ~ 
.5"û-~-o k~~ 

Be 
(De ekspansiekrOPimnm zijn niet g 1-!tekend in figuur 2 1 ) • 

llit figt•ur ~1 volgt dal d.nL en cliolesterol c~:m int erak-

tiH vertonen, il :lltle>rs dedPn ze dat niet, dan zouden de me < t

re su 1 ta ten van :figuur t) hor i zon taal ad di ti ef moe ten zijn. 

(kurve g geeft de kompres s iehurve van het 50-50 mengsel 

als er geen interaktie op zou treden. Zie ook lit.8) 

f• ' j gu11r 22 geef't voor dl~ ver~:; c hi IJ ende mengsels het ver

band tussen rlc overkol1aps ( in%) en het verlies (in%). 

Het is opvaLlend dat de r<"suit.atcn van 100%, 90~_,;, en fHYi~ 

d.p,l, samenvanen; bovend i e11 val Jyn ze samen met de 1 i jn: 

v e r 1 i e s ( i n ~{. ) = o v e r k o I 1 a p s ( i n -;'. ) • 



Dat wil zeggen dat rio ovorkollaps voor deze mengsels hele

maal is te~Jg te vinden in h e~ effekt van de verdwij

nende molekulen. 

ti:l 

5 

---·--

Figuur 22 

Molekt~~d. v e rlies al s 

funktie van de overkollaps ., 

voor de diverse mengsele. 

/Oo,j~' \! .. 8<.> 'fo c:J. .,. .l . 
rco~cl . r . t 
!l' o Of c- c:). . r R... . 

lûo vlo c.~l.e~le.rd-. 

{ appendiks A gaat uitvoeriger in op het molekuul verlies )1 

We konkluderen dat bij 100%, 50%, en JO% cholesterol 

slechts een deel van de overkollaps in het verlies 

terecht komt. 

Andere resultaten geeft tabel 2. We geb~iken alleen 

die metingen die een Overkollaps hebben van 15~. 

Aangegeven is hoe groot de bijdrage tot de totale 

hysterese in er -A kurves is ten gevolge van molekuul

verlies (de "'omkeerbare hysterese"), en hoe groot de 

bijdrage van andere effekten nog zal zijn (de "omkeer

bare hysterese" zie t'iguur 3 en 5). 
Ter toelichting: in een u -A kurve (bijvoorbeeld :fig. 17) 

is het omkeerbÇtre hysterese oppervlak het oppervlak 

tussen ~, en J.t. Het totale hysterese oppervlak is 

daar het oppervlak tussen -Ie, en A1 • 

.. 
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Tabel 2. 

mengsels onomkeerbare hysterese omkeerbare hysterese 

d.p.l . :cholesterol in~ van het totale ln ~van het totale 

_{molekuul %) hystereseoppervlak. hystereseoppervlak . 

100 0 70 + 5 JO 

90 10 85 15 

80 20 90 10 

70 JO 70 JO 

50 50 65 J5 

0 100 25 75 



-. 
).5 DE 'OMKEERBARE' HYSTERESE 

We gaan ons eerst bezig houden met de omkeerbare 

hysterese van d.p.l., waarbij we opmerken dat 

vergelijkbare hysterese door ons zijn gevonden bij 

90, 80 en 70% d.p.l •• 

Allereerst bespreken we het niet horizontaal lopen 

van de koiksistentielijn K1-K2 .(fig 16,17,18} 

We hebben het koiksistentiegebied met verschillende 

snelheden doorlopen. Figuur 23 geeft het resultaat 

van deze meting. 

F'iguur 23 

I 

---- ·-- -·-.-··· 

~,:teoretiese isoterm 

~u:eksperimentele 'snellere' 

isoterm 

- --*;.:eksperimentele 'langzamere 1 

isoterm. 

Het verschil tus s en (,~"'-enerzijds en~cis te wijten 

aan het optreden van een metsstabiele C(-fase te 

vergelijken met een 'oververzadigde damp'. Naarmate 

dit gebied langzamer doorlopen wordt, treedt er 

meer kondensatie op, en nadert daardoor de aksperimen

tale kromme de teoretiese. 

We gaan nu een hypothese formuleren voor de omkeerbare 

hysterese van figuur 18. (effekt A) ' 

Behalve de ~ -fase bevat de monolaag tussen K2 en B 

nog wat .:l( -îase. ' Bij plAnt B verdwijnt de laatste 

hoeveelheid <X -fase. ( 11ot punt V) De ekspansiekromme 

gedraagt zich zoals teoreties verwacht wordt. 

(geen metastabiele îase) 

Een tweede hypotese gaat evvan uit dat er vanaf K
2 

geen IX -fase meer voorkomt. Bij punt B treedt een 

schijnbare koëksistentie op, een fi-( overgang. 

Hierin treedt de vorming van 'klusters' op, welke 

)5 



-- bij ekspansie weer uiteen vallen, waardoor de 

hysterese verdwij nt. 

We geven nu een hypotese om de omkeerbare hystores e 

van cholesterol te verklaren. (figuur 20).(Uit de 

metingen volgt overigens dat een vergelijkbare 

hysterese ook voorkomt bij 50 en JO%cholesterol.) 

Daarvoor gaan we uit van een aksperiment uitgevoerd 

door Phillips (l it .9 ). Hij bracht cholesterol in 

onopgeloste vorm op een wateroppervlak. De cholesterol 

molekulen spreidden zich gedeeltelijk, de rest bleef 

in vaste vorm bijeen. Er bleek een evenwicht op te 

treden, de oppervlaktespanning bij evenwicht 

bedroeg ongeveer Jh dyne/cm. 

Vergelijken we dit met onze meting van figuur 20, 

dan zien we dat onze ko~ksistentielijn bij kompressie 

lager ligt (ongeveer bij JO dyne/cm). Dit kunnen we 

verklaren door net als bij d.p.l. aan een metastabiel 

evenwicht te denken. (Deze 'metastabiliteit' draagt 

wellicht bij tot de drift in ~ welke optreedt bij 

plotseling stopzetten van de barri~re, zie appendiks c) 

We kunnen de lijn :J-::::. )6 dyne/cm ook hier zien als de 

teoretiese isoterm. Wij hebben gemeten, dat de 

eksperimentele kromme dichter bij de teoretiese 

komt te li ggen na a rmate de snelheid van kompressie 

afneemt. (zie a ppendiks B) Bij ekspansie vinden we 

nadat ~- 36 dyne/cm ge passerd is, weer een koëksi

stentie met nu een ( gedeelielijk) metasiabiele 

~-fase. Vanaf punt I vinden we weer de />-.fase. 

Tabel 3 lau t zien hoe de drie effekten globaal de 

hysterese in IJ" -A kurve s bepalen , bij een gelijke 

overkollaps van 15%~ 

O.f dPze dr.i e ef'fekten ool{ in de long een 

hysterese veroorzaken, is moeilijk te onder

zoeken. We moeten wel opmerken dat in de long 

de bulk veel kleiner is , en daardoor 

misschien ook het verlieseffekt. 
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Tabel J. 

mengsel onomkeerbare hysterese omkeerbare hysterese 

d.p.l.acholesterol in~ van de totale in~ van de totale 

(molekuul ~) hystereseoppervlakte 

100 0 70 

90 10 85 

'80 20 90 

70 JO 75 

50 50 65 

0 100 25 

hystereseoppervlakte 

e:ff'ekt 

JO 
15 

10 

10 

A e:ff'ekt B 

15 

J5 

75 
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4 DELANG VA~ HET m~DE'-tZOEK E~ VOOHTZF:T TI\'G. 

l~. 1 HYT n r: L:. '.:G VA'-: ; :J' OT\' 1 IZ0I:J\: • 

Het belang van dit onderzoek voor de praktijk van de long

fysioloog is nog niet duidel ijk aan te geven, de hypothese 

ter verklaring van de hysterese is opgesteld voor synthetische 

stofl'en, (~TJ noc niet getoetst voor longsurfaktant. 

Er is wpl wat bekenrl over longsurfnktant, bijvoorb~eld dat 

er fase overgangen optreden, en ook verlies van molekulen, 

zo~at het blijkt dat de hypothese zinvol eetoetst kan worden. 

Een subdoPl van het onderzoek was f'en veelvuldi c: gQbruikte 

meetmethode \-'a:t nader te bekijken. Eet verschil tussen de 

konklusles getrokken <•an de hand van de syntheti!'>che stof

f'en en longsurfaktan t hierbij, i~-;, rla t 1 dne-sur.fnktan t ei \á t

ten bevat, \velke een onbekende rol spelen, en, al~., ekstra 

moeilijkheid, er[~ hechten aan te.flon, ( li t. 1) hil~ rdoor worden 

volgende metingen beinvloed. 

4. 2 HET BEL1\XG VAN l\fONOLAAGOKDEi~ZOEJ ; IN HET ALGEl-lEEN. 

Monolaagonderzoek wordt bedreven met meerdere doelstellin

gen. Een ervan is het ondurzoek van longsurfaktant. Een 

tiepassing die hierbij beooed wordt, is te bepalen wannee r 

de long van een ongeborene zoveel sur.faktani. bevat, dat de 

foetus levensvatbaar is. Dit in verbanel met kinderen die 

voortijdig geboren (moeten) worden. Een twe e de redevt tot stu

die aan mollolagen is, dat een monolaag een halvf~ dubbellaag 

(membraan) is. Onderzoek aan dulJbellagç~n heeft een ~rote 

vlucht genomen sinds men weet dat n1embranen een zeer belang

rijke rol spelen bij zo ongeveer alle celfunkties. Aangezien 

monolagen veel simpeler te maken zijn en vePl stabieler in 

de tijd, studeert men v aak aan deze lagen. De daarbij gebruik

te methodes nemen in aantal en perfektie gestaag toe. Kaas t 

de beschreven Langmuir-trog methode is er o.a. een blaasjes

methode ontwikkeld ( li t. 2), er zijn n1eerdere optische metho

den in kombinatie met de troe; opgezet (lit. J en 4), er is 

een kapillair-eolf methode ontwikkeld (lit. 5,6). 



• 

VOOHTGANG VAK DIT ONDE :IZOFI\ • 

- Het is zinvol om (insnmenwel'ldng met de scl1eikundigen) 

te prober(m de verontreinic-inF,c'n Le ve:tkleinen. 

- 0111 de f'ase ovt~reangen beter te bestuderen en om de schom

melingPn in tem l'eratuur t<>een te gaan kan de opstelling gQter-

mo~treerd worden. 

- De invloed van cie vochtigheld van de lucht en de ionen in 

het waterop de monolaag moet onderzocht worden. 

- Longsurfaktant zou gebruikt kunnen worden voor dezelfde 

metingen orn mogolijk de hysterese te verklaren. 

-Stearinezuur vertoont een zelfde eff'okt als cholesterol 

(de'hiel'), maar veel duidelijker. Om dit eff~kt nader 

te bestuderen lijkt stearinezuur daardoor geschikter 

als cholesterol. 

-Omdat vcrmine van kondensatiekernen tijdafhankelijk 

is, lijkt het zinvol effekt A nader te bestuderen als 

funktie van de snelheid vnn 1-;:ompre~;sic. 

De funktie van dp ciwitt<->rl in lwt longsurfHktant l>ehor'ft 

ond c·rzock. 
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A 1. 1 

Al · FSl\DIX ~\. • 

li ET VERLIES VAN HOLEl(ULEN. 

Uit de metingen blijkt dat er vcrlies is van molckulen 

uit dn monolaag na een omloop. \\aar g ;1an deze moleku

len naar toe? Er zijn vijr mogelijkheden: 

-1 • 
,., -.. 

ze hechten ?P een of andere manier aan teflon, 

ze slipr·en langs de bewegende barri~re, 

-3. ze vormen 'stabiele eilandjes' in het oppervlak, 

-4. ze verdampen, 

-5. ze verdwijnen in de bulk. 

Ad 1 . Het effekt van teflon op het Vl~rlics Val! dee l

tje ;-; (even.als op <1e hyserese) is bestudc>erà door de 

omtrek van l1et oppervlak te vcrgroten door een akstra 

stuk teflon aan te brengen (h0 ~ 1 omtrek ekstra). Uit 

de metingen bleek vergrotin~ van c1e omtrek geen ver

schiJlende resultaten te e;even. (Alle gometen verschil

len lagen binnen de meetonnatn.;keurigheid.) 

Ac1 2. Na een meting bevindt zicl1 achter de bnrri~re 

inderdaad surfaktant. Het gemiddeld aantal molekulen 

\"at daar c;emeten is, (in prosenten V<tn h< ·t totale ver

lies) bedraagt voor chol es terol 15j( , voor d11l y : , en 

voor het 20-80 r:! engs<:l ook 5~1 • 

Ad 4. Verlies van molekulon treedt op zodra de monolaag 

kollabeert, da a rvoor is er geen verlies. Zouden de 

molekulen verdampen, dan zou er in de tijd een kontinu 

verlies moeten optreden, op grond hiervan verwerpen we 

v c rdampen als verklaring voor het verlies. 

Al 



• • 

A-2 VT·:H.LI1'S VAK HOLl~KULEN IX HELATIE TOT DE TIJL IVELKE 

DE i~OLLAPS DUUT:T. 

Hangt het verlies aan molekulen samen met de tijd tk 

welke de kollaps duurt {in geval van gelijke ovcrkol

laps)? 

Voor dpl niet, cl.w·.z. dat er tk gelegen tusse11 (, oî 

Jn secon d en geen vcrschil in verlies oplevert \velkf' gro

ter is dan de rncetonnaU\·.keurigllr id (bij gelijke over

koJlaps 20;·/). Voor cholesterol hangt het verschil wél 

aî van tk, zin îig11Ur A-1 lii c~rvo or is gecll verklaring 

gevonden. 

os 
I 

0 I~ 3o 

Figuur A-1 
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AJl f' Er~DIX B 

STATISCHE HETI'\.JG : î' . 

Voor cholesterol is de veranrlcring van oppervlaktespan

ninG als funktic van de tijd gerec;istreerd , nadat tij

dens f'en I·orHmle omloop de barri ~re plot s oLinc, is stop 

c;ezt't• \,1 e lolltnen (f ( t) beschrijven met devolgende formule: 

<r{i:): e, (t- të.-1:-k:) +C-1:. (b1) 

(De term Ct blijkt ool< een e-macht, maar voor t <. 1 mi

nuut is :eze bijdrage lineair in d e tijd). Figu11r B-h~~ 

gf)Cft <r ( t) voor verschillende punten v a n de er -A kur-

VP van cholesterol. De punten rlie behoren bij de 

krommes st <tan aangegeven in figuur 'B-1-b • 

Opgemerkt moet worden dat 

er ( t) 

-tij cl ens rle ~eting er verlies van rnolekulen optreedt, on-

geve er 0, 4,:t0, 15~ van de aamvezign hoevet'lheid per minuut 

\vachten. \~"e zouden dit verlies toe kunnen schrijvr,n aan 

de lineaire term uit( Jo1 ). Schat ten WP. hoe groot het 

verlies per minuut t.g.v. deze term zou zijn, dan vin-

B1 

den we (in < v a n de aa_m •ezige hoev~el_he~dJ 01 2+()'-~~6 _ . __ ___ ___________ ___ _ 
: ·de m~etresul ta ten reproduceren slecht. zo,..-el voort'" als C 

is er geen afhankelijkhei d met de plaats van het meetpunt, 

alhoewel er voor ~ wel verschil is tussen de meetpunten 

binnen en buiten de kollapsfase.Tabel B1 geeft 

gemidd e lde waarden voort en C ,voor meetpunten in de 

kompressiefase. 

Tabel B1 

~eet: fi.MI\.~ ~ 

d.e- k.oUa rs.~se I Q tD- 2. + 0 8 to -Q 
' - I 

"B blij k t Hel e(-~n funkti e> te zijn van de opper-

vlak.to s panning wa ~t rbij gestopt is, zie f it,'Uur B-2. 

De mr::etseri e met rlc-' kruisje ." (.fi c;uur B·2) is c~;stra c;e

karakteriscer·! door con c;c tal welke aangoe.ft hot ho f-~ Ve >' l

s t •· me n tpunt uit de seri<' h c~t hetreft . lo/e zien dat n niet 

reprodusnert, maar ~telsclmatlg kle in er wortlt. (Voor 

C ·vi nder: '"c een?-<-'Jl:fde effekt.) (Vo or de e),spansiekrom

me zi j n ni et zovt>e l geeeven s vc·rzamcld.) 

};ekijken \\'ü ho eveel er ( t) V C' randert in de eer~ te minuut 
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(lcr (Go)/), dan blijkt jcr(6o)/ af te nemeu 11aarrnate er 

me' r metingen ann deze metine vooraf zijn geg aan. T-:en 

voorllef"•ld: ecu meetserie bestaat uit 10 me tpunten. liet 

eerste en tiende• meetpunt val](!fl sa111en. VooJ' hPt eerste 

meetpunt c;eldt: I <T((,o)/ =2,1 d;rne/cm, voor het tiende 

meetpunt: I (f ( r:o) I =0, L, dyne I Cf11 (er op t=O \vas voor beide 

meetpunten 63 dyne/cm, alle tien Je mectpunte11 lagen 

op de kornpressiekurve vo2.!:. het kollapspunt.) 

Voorlopie; trekl\:e11 · e twne konl.;lusies: 

1. de punten op de <r -A kurve zijn géén ~'Vnn\vichts-

punten 

2. de optredenelP (1ri!'t G'·eft eDn tot:name van a- in clie 

me,.tpunten 1.-1elke op de kompressiekro P1lllC lig·~·en, en een 

afJI:· :me v:n1 <T v()or de rnectpunl<!n welkE! op de Pkspansie

kror11nc ligcen. In het bi zonde,. Hil dit voor de 'voet 1 

ze,",·ge n cht t cl e d ri ft steeds op treod t i JJ de r Jch ti nc van 

de (]" =kons tnn t ::.: 35 dyne/cm-lijn. 

BJ 



Figuur B-2 

(de punten zijn afzonderlijke 

meetpunten.) 
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Al ' PE:NDIX C • 

EFfi'EKT D KADEH EXP LHDIEXTEEL l1U\EKEN. 

Er zijn noe enkele eksperimQntelc îeltcn te JTJclden over 

dit effd<t. FiguurCt gePft llr)t verband tussPh dr; 'dikt e 

van de voet 1 voor cholesterol en de barrièrl' snelheid. 

'hT e zien dat dr> 'dikte v a n clc voet' logaritmi s ch toe

neemt met de barri~'resn0lhei r l. Tle t dil<:ker word<Hl van 
1 de voet' wordt V C> roo t'zaakt door een 1 daline- vnn rle zool' 

en f'<~n even grote stijging van de' 'bovcnlG1nt van de voet 1 

( zie figuur , hoofdstuk 

langs a schaal). 

/~ 

2 ~ 2 ) (Dalen en stij'gcn • .J • - • 

Fit,'llur C 1 

(de punten zijn afzonderlijke 

meetpunten.) 

C1 



'De hiel' is vereroot weergegevon in figunr C.2. 

K noemen we de amplitude, L de breedte van de 'hiel'. 

K blijft konstant voor een ba , ri~resnelheid v n n 0,73 \~l 
tot 0,036 10-2 m/sec, bij laen:·e snelhed en n ent K af. 

L del en we door de bi jbehore11C! e barri~resn I' lh0i cl. Zo 

vin 1en \.Je de tijd ti. gedurende \.;elk<~ 1 de hiel 1 bestaat 

bij de v c rscllil lc' nde barri~re !';nelheden. 

Fieuur C.3 geeft het vcrban ri tus :-;eu tL en :Je barri~re 

snelh r,:id. 1Ie zien dat 'de hiel' lane;·r best<HJt naar

mate de barri~re:,nelheid afneefllt. 

I 
I 

Figuur C2 

figuur CJ 
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Het afstudeerverslag is af, het student zijn loopt op 

zijn eind. Enerzijds geeft het een voldaan gevoel, per 

slot van rekening is alles begonnen om te kunnen eindi

gen, anderzijds is de toekomst onzeker. 

toen ik ruim een jaar geleden voor dit onderzoek koos, 

was dat omdat het me maatschappelijk relevant onderzoek 

leek, en omdat ik misschien mee zou kunnen helpen aan 

het slaan van een brug tussen de diverse belanghebbende 

disiplines. Daarbij stel ik me op het standpunt dat 

men wetenschap moet beoefenen met een relevant doel 

voor ogen. Ik vind dat een 'kwestie van verantwoordelijk

heid van de wetenschapper tegenover de maatschappij. 

Het is in het algemeen van groot belang dat de ingenieur 

zich daarbij niet alleen met de technische kanten 

bezig houdt, hij moet inzicht proberen te krijgen i~ 

de konsekwensies om de verantwoordelijkheden te kunnen 

zien. Daarvoor heeft hij een rnaatschappijvizie nodig. 

Helaas wordt bij de meeste wetenschapsbeoefening op 

een t.h. niet vanuit een rnaatschappijvizie gewerkt, 

al is de tendens in die richting steeds duidelijker 

en konkrater aanwezig. Het is van groot belang dat deze 

tendens zich voortzet. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die mij geholpen heeft 

bij het afstuderen. De sfeer waarin ik kon werken 

was bizonder goed, wat denk ik komt door de persoon

lijke benadering. Spesiaal wil ik bedanken de heren 

Kruger, Poulis, Massen, Jan Olijslager en Schil de Vos. 

Daarnaast ben ik de heer Joos dankbaar voor zijn 

adviezen. 

Ans, door het verslag te tiepen heb je mij veel werk 

uit handen genomen. Bedankt. 

Ad Snik 

1 rnaart 1976. 
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