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2.4 Haemoglobine van Arenicola marina L.

eigenschappen vari haemoglobine

2.3 Parameters voor de zuurstofbindende

10

2.2.3 Het zouteffekt

interactie
10

Haom-haem

2.2.2 Het Bohr-efPelet

2.2.1

2.2 Functionele eigenschappenvan haemoglobine

2.1

, Mg

tweewaardige kationen

neemt toe bij

een dempend effekt op de haem-haem

te

bij verschi 1J otiri e

toe-

preteren in termen vari de fysiologisorie betekenis vau

4e Om de resultaten van bet onderzoek te kunnen inter

e J <:k t roly t-conc en t ra t i es .

kunnen passen op Hb -0^-evenwi eli ten ,

3e Het Bohr-effekt werd gemeten cia pil-correoti es

van de zouteffekten op mens-Hb.

het haemoglobine van Arenicola blijken te verschillen

De effekten van elektrolyten op de zuurstofbinding aan

interactie.

éénwaardig anion Cl-,

vergeleken met het

dan tweewaardige'kationen.

Het tweewaardig anion 30^2- heeft,

HILL's interactie constante n,

éénwaardige kationen hebben een geringer effekt op

bovendien een toename van de haem-haem interactie;

Toename van de elektrolyt-concentratie veroorzaakt

lijkt geen verschil in C^-affiniteit te veroorzaken.

Na+);of het anion nu Cl- of SO^- is,

) verhogen de (^-affiniteit meer dan éénwaar

dige kationen (K+,

(Ca

toenemende elektrolyt-concentratie;

2e De zuurst of af finiteit van Arenicola-Hb

waaraan kwalitatief en kwantitatief

or Cl

.

,

Mgf~

)

'fia

ui'sii-mt

9_
anira, .a g “
has an

than

apparent haem-haem interaction.

simultaneously

irrespective of

( Ca^

This facilitâtj ng

of monovalent cations, io smalli, r

■ ■ 1 a i vs * r n t sc.;.,

Ara in the effect

that

2-

Na + )

cations

in electrolyte; concentration

cause an increase in the

Increase

whether the anion is 50^

(K+,

is greater for divalent

than for monovalent ones

effect

increasing electrolyte concentration.

2e The oxygen affinity of the haemoglobin increases with

teristics of Arenicola marina haemoglobin is studied.

1e The effects of electrolytes on the Og-binding charac

Summary.

onderzoek is verricht.

haemoglobine,

speciaal met betrekking tot de zouteffekten van mens-

5e De resultaten werden vergelijkend geïnterpreteerd,

het verschil neemt toe bij toenemende saliniteit.

2.

The internal

electrolyte regulation.

The blood

nishii 1

van

'..on blot dp i gmeut.

d nor

Kool u l ox i.d o wordt getranr-

plaa.tr,

naar' da Weelia] s

rus p i cu t, 11 i r..

oupi r via ]■;

transport van zuurstof van bet

In een organisme vindt

['robi cema t r I i i ng .

Inleiding.

available.2

which some qualitative and quantitative data are

reference to salt effects of human haemoglobin for

with special

this difference increases with increasing salinity.

5e The results are discussed comparatively,

? . 1

electrolyte

Arenicola marina shows

concentration is lower than in the surrounding water,

slight

environmental salinities.

concentrations are determined as a function of

the electrolyte regulation is studied.

4e In order to interpret the above data physiologically

the salt effect data.

WYilAK en GilfTH

konden aantonen dat,

veiacliilii n

timsii

V/eb

r ( i ‘J f • :

bet raoi"Cuul.

waarmee bet Hb

in

foetus

functionele eigen

eond v- resh i 1 1» n

tuer,, n u>

cu u es f •. ■ f-

op intrinsieke verschillen van

berusten op bet ehum incii milieu,

kontakt was en niei

door

iouensamenstelling en ionsterkte

(1953)

schappen van bloed van de mons en do menselijke

te gebruiken,

opi onoi tv en van gelijke

ALLEN,

hebben op de oxygénât ie van Hb.

moeten dus mede invloed

facturen den verschil in moleeuul-structuur,

temperatuur en zuurgraad,

Anders

meded. ) .

e1ectrofortse

g eg./ pers.

ge1-oh r omatog rafie,

e n eIeot r o f o o u sing (o ng e pu b1.

u11raoe nt rifugatie,

werden bepaald door middel van

Dit blijkt uit experimenten waarbij de

eigenschappen van Hb

van een soort.

geen variatie in molecule grootte tussen individuen

Het Hb -molecuul vertoont

een grote variatie in de zuurstof

bindende eigenschappen.

temperatuur,

en

bestaat»

onder vergelijkbare omstandigheden van zuurgraad

Tussen individuen van dezelfde diersoort

vertebraten.

het ijzerhoudende haemoglobine bij evertebraten en

waarbij de invloed van alla

De bedoeling van dit onderzoek is ora kwalitatieve en

beïnvloed en.bestudeerd worden.

op de functionele eigen

op

inzicht te krijgen in het werkings

is van belang om,

eiwitten;

boven

motivaties

ais bloed p i grnentio

zijn kwant i tat.n-ve gegevens van belang om

Afgezien van deze fysici agi sche

en van organismen met Hb

io h-.-1 a 1 gemeen.

An n icela

op de 02-binding kan van biologische

sa lini t,« i ten

in verband met de verspre- iding van

zouteffekt

betekenis zijn,

Het

van het milieu.

passing van deze eiwitten aan versen i 1 1 ( in e

dien om na te gaan in hoeverre er sprake is van aan

interactie van ionen in oplossing met

mechanisme van ionen op Hb -02~evenwichten en van

moleculair niveau,

tionele eigenschappen van Hb

Onderzoek naar de invloed van elektrolyten op de func

schappen van Hb.

elektrolyten ("zouteffekt")

kwantitatieve gegevens te verkrijgen over de invloed van

Hb

fysisch-chemische faktoren die de zuurstofbinding aan

matisch onderzoek te komen,

Uit het voorgaande bl'jkt de noodzaak om tot een syste

(vgl.

PRRUTZ,

I960;

is op de binding

(KARLSON,
treden confor-

1964).

BFHHSOH & BENESCH,

1964),
oen sigmoidale

wat interactie

(MATKFLL,

1963;

V/EBFR,

1965.

Zie 2.2.1).

(2.2.2)

die

rove rsibicl gebonden word on door het

(stoffen

(2.2.3).

ijzer-atoom

"ligands"

cn het zouteffekt

De reacties van hacm-proteïnen met

zijn het Bohr-effekt

Andere functionele eigenschappen van haemoglobine

haem interactie

vorm van een zuurstofbindingskurve duidt op haem-

tussen haem-groepen veroorzaakt;

(vgl.

matie veranderingen op in het gehele molecuul

Bij deze reactie van Og met Hb

blijft hierbij tweewaaruig

Het ijzer-atoom

molecuul Ç>2 aan de zesde koördinatieplaats van

die gebaseerd

het ferro-ion van de haem-groep.

van 1

reactie met zuurstof,

1).

is de reversibele

pig.:

is aan de peptide keten verbonden

De belangrijkste eigenschap van Hb

door histidine

porphyrine ring,

een ijzer-

Like peptide keten heeft een

prostetische groepen.
De haem,

en één of meer actieve of

bruggen zijn verbonden,

haem ais prostetische groep.

die onderling door waterstof-

aantal peptide ketens,

Haemoglobine is een proteïne opgebouwd uit een

(1970)

is niet met zekerheid te zeggen.

Dat

elektro

(25-37 a).

haem-groep door zuurstofbinding of door de "ligand"

is

ringen geaktiveerd worden door een verandering van de

of de verande

zal dus een stereoohemische "trigger" moeten zijn

tussen de haem-groepen te groot is

die de conformatie-veranderingen aanzet;

Het

de afstand

magnetische interacties gèèn rol spelen komt doordat

"aanzet"

Welke faktoren de conformatie-veranderingen

in de totaal structuur van het hele molecuul optreedt.

waarna een verandering

ais gevolg daarvan de configuratieveran-

(0^) aan de subeenheden van het

deringen van de subeenheden,

molecuul;

van de "ligand"

de binding

onderscheidt in dit mechanisme van

conformatie-veranueringen drie stappen:

PEEUTZ

conformatie-verand ering.

schijnlijk veroorzaakt door hetzelfde mechanisme van

en worden waar

zouteffekt zijn ook

voorbeelden van "linked functions"

Haem-haem interacties en het

groepen van het proteïne die kunnen ionizeren.

actie tussen de haem-groepen en diè protonbindende

bij pH-veranderingen worden veroorzaakt door inter

zijn hyperbolisch.

Bij moleculen met meer

zö dat de vrije energie om zuurstof

1965). Dit ver

waarin p de partiële zuur

(HILL's

(OxyHb /Hb

)

is

er interactie tussen de haem-groepen;

WYMAN

Wanneer

(1948) geeft aan dat bij een n-waarde van 2.8,

voor

de disso-

er geen haem-haem interactie optreedt.

bij oen hyperbolische kurve,

ciatiekurven zijn sigmoidea!.

nii

aan dat

Een waarde van n=1,

geeft

dubbellogaritmisch wordt uit

gezet tegen de zuurstofspanning (PO2).

het Hb

wordt verkregen wanneer het saturatiepercentage van

n is de richtingscoëfficient van de lijn die

interactie constante).

en n een maat voor de haem-haem interactie

K de Hb -C^-affiniteits constante

= K.p/1+K.pn,

stof spanning is,

io OxyHb.

behulp van de vergelijking van HILL (1910),

Het Hb -02-evenwicht kan worden gekaraktiseerd met

schijnsel wordt haem-haem interactie genoemd.

WEBER,

beïnvloed wordt door andere haem-groepen die

wèl 0^ gebonden hebben (vgl.

hebben,

te binden van de haem-groepen die nog geen O2 gebonden

gewijze oxygenatie,

dan één haem-groep bestaat de mogelijkheid van staps

haem-groep,

(pH)

Dit verschijnsel,

concluderen dat het mecha

zouteffekt.

9.2.9 Het

PROSSER

Hot zouteffekt Pan gedefinieerd worden ais de invloed

1962).

De Bohr-effekt index, C:-'= A log p^Q//\ pH (vgl.

en BROVIN,

waar

per pH-eenheid.

(de zuurstofspanning,

bij bet bloed voor 50$ geoxygenee.ru is)

ais de verandering van p^0

De grootte van het Bohr-eflekt kan gedefinieerd worden

evenwicht en de protondissociatie.

is een interactie tussen het zuurstof dissociatie-

ciatie van protonen tijdens het oxygenatieproces. Het

nisme van het Bohr-effekt berust op reversibele disso

BENESCH en BENESCH (1961)

formule van HASSELBALCH-HENDERSON) .

bij toename van pCOg

op de verandering van de zuur

bij verandering van pC^ ;

berust

in de weefsels neemt de pH af

graad

het Bohr-effekt,

van de zuurstofaffiniteit veroorzaakt.

; è»

is een maat

( A log p^/Ai)

en c geeft een relatieve

(zie onder 4.6).

terwijl oplossingen van Plb

met zouten

vertoonden een nauwelijks sigmoi

1909;

vgl.

W0LVEKAI1P,

1961). Dit duidt

n-waarden gebruikt.

van alle bloedpigmenten worden de log Pj-q en de

Ais parameters voor de zuurstofbindende eigenschappen

van haemoglobine.

2.3 Parameters voor de zuurstofbindende eigenschappen

proces.

op de invloed van elektrolyten op het oxygenatie-

CROFT et al.

een S-vormige dissociatiekurve te zien gaven (BAR-

dale vorm,

singen van mens-Hb

Zuurstof-dissociatiekurven van gedialyseerde oplos

op de zuurstofaffiniteit

waarde voor het effekt van verscliillende kationen

eenheid

voor de verandering van p^Q per concentratie-

en c

zouteffekt zullen wij karakteri

seren door de coëfficiënten

De grootte van het

tussen de in oplossing zijnde ionen en het proteïne.

zal waarschijnlijk berusten op reciproke interactie

3.10^,

WEBER,

1970,

is niet

sigmoidale vorm.

1941 ) .

1.6-2.0 mm p0o

(WOLVL-

Voor mons olijk haemoglobine varieert de waarde vau

KAÎIP en VREEDE,

een

De zuurstofaffiniteit van het

is hoog en de p^Q bedraagt

sterke

heeft

1970).

(WEBER,

De zuurstofbindingskurve van Arenicola-Hb

met elk een haem ais prostetische groep

die ieder bestaan uit + 15 peptide

ketens,

12 subeenheden,

Hb

1971).

en is opgebouwd uit

(LEVIN,

complexe structuur

1963)

Het Hb -molecuul heeft een zeer

de bloedvloeistof.

maar vrij opgelost in

+ 180 haem-groepen - SVEDBERG)

aanwezig in bloedlichaampjes,

gew.

1941;

Het macromoleculaire pigment van Arenicola (mol.

zuurstof (WOLVEKAMP en VREEDE,

met

vanwege de aanwezigheid van

basische gegevens over de reactie vari het Hb

van Arenicola marina,

Voor dit onderzoek werd gebruik gemaakt van bloed

nog weinig gedaan.

is hieraan bij evertcbraten en

in het bizonder bij Anneliden,

globine bij vertebraten,

relatie tussen de structuur en functie van het haemo

Vergeleken met het uitgebreide onderzoek naar de

3•

(Pig.

2).

(n.

varieert van 2.2-2.7)

van 40-90$ (n^ varieert

In de eerste fase vindt dus interactie

percentage,

(WEBER,

1970).

)

Van de dieren

werden verzameld vau het

wad aan de noordoost-kust van Texel.

(Annelida -polychaeta

Individuen van de soort Arenicola marina L.

Materiaal en Methoden.

geheel

verschuiving in de conformatie van het molecuul ais

haem-haem interacties bij 40$ verzadiging duidt op een

De plotselinge overgang tussen de intensiteit van do

ceerder en betreffen tenminste vijf haem-groepen.

de tweede fase zijn de interacties veel geo ompli-

plaats tussen tenminste drie haem-groepen en tijdens

van 4.2-4.6).

verzadigings

en een sterkere haem-haem interactie bij een hoger

tot ongeveer 40$ verzadiging

aan dat er een geringere haem-haem interactie optreedt

Dit difasische karakter van de dissociatiekurve geeft

en het oxygenatiepercentage te bestaan

fasige lineaire correlatie tussen de zuurstofspanning

logaritmisch wordt weergegeven blijkt er een twee-

Wanneer de zuurstofbindingskurve grafisch dubbel

(MSB "minor"

centrifuge;

RCF waarde=2300»g).

werden opgeheven,

oxygenatieproces werden verkregen.

bloed.

1902).

S t o e ds we ra

ook v a n o en o nge-

on elektrolyt

monster een zuurst o f b i n d i n g s k u r v c g o ina a Io t.

bloedmonster en vari tori gedialyseerd

concentraties.

dialyoeerd

(zout)

gemaakt van verschillende zuurgraad

Yan het gedialysturde bloed werden series monsters

toond v/orden met de zilverni traat-reakt ie .

geen halogenen (voornamelijk Cl-) meer. konden aange

tot

(Permutit Bioueminrolit)

De dialysevloeistof werd drie keer ververst,

(DATEI en SPENCER,

ionenwisselaar werd toegevoegd

waaraan een

tegen gedestilleerd water en

later gedurende 96 uur tegen aqua dest.

poriëngrootte 24 $)

(gem.

Het bloed werd gedialyseerd bij 4°C.

gedurende 24 uur in Visking-dialyse slang

lyseerd

Og-binding te onderzoeken is uitgegaan van gedia-

Om de effekten van de pH en elektrolyten op de

meters van het

melen waardoor een gemiddelde waarde voor de para

door bloed van een groot aantal individuen te verza

bindende eigenschappen van het Hb

Eventuele grote individuele variaties in de zuurstof

trifugeerd

(MgSO^)

magnesiumsulfaat

molair.

Eventuele dissociatie van het

en gedurende

gecentrifugeerd.

geplaatst

(MSE 65 Superspeed
1-g- uur bij

centrifuge -

De monsters werden in

en de

gemeten.

pii meter model 27 met glas

1000 comparator")

De concentratie; van hot haemoglobine vau do monsters

ka tomoi microclektrode)

("Radiometer"

behulp van de "Lovibond

zuurgraad

(met

werd voorkomen.

bij

en

is de haemoglobine-concentratie

waardoor denaturatic van bet Hb.

De bloedmonsters werden bewaard

Van alle bloedmonsters

4°C.,

MetHb -bruin).

of autoxidatie was opgetreden (Hb -helderrood

Aan de kleur van het monster kon gezien worden

50.000 r.p.m.

RCF +_ 261.000)

de ultracentrifuge

in centrifugebuizen te brengen.

troleerd door bloedmonsters op een sucrose-gradient

haemoglobine bij hoge zoutconcentraties werd gecon

0.005-3.1

De zoutconcentratios in de monsters varieerden van

caliën waren pro-analyse.

Alle gebruikte chemi

werden de effekten op de

en

(KOI),

(K2S0^)

kaliumchloride

kaliumsulfaat

zuurstofbinding onderzocht.

(Ca01o),

(NaCl),

calciumchloride

Van natriumchloride

(gion/l.)

(Pig.

3)

(WOLF,

1968). Alle

ionen

(1961). Het apparaat

is geschikt

Van een bloed

rim . ) .

1101

gen:', t, j,

1 !60,

O. ,-gus

d i f Iii o n / ■■■ ;. ;

te

voor oxy

( re:! bloed veili dig ira. t eu,

loo.g of 20.‘I : nii pö,-, -

(voor’ d esxyge nat ie) ,

fotometer met kwiklamp on filter

A cht erra nvolgons worden N.^-gns

van 4 36

(Eppendorf

zo dat het in de lichtweg van een fotometer valt

glaasje gemaakt en in de 0,-,~d:i f fusie kamer geschoven,

monster wordt een u i t.j \,rijkj e op- tien microscoop-

Oxygenatie wordt ais volgt gemeten:

voor diffusie- en ijkgassen.

gemaakt voor het gebruik van C^/Ng-gasmengsels

NIESEL en THEWS

rnet behulp van de "zuurstofdiffusie kamer" volgens

Zuurstofbindingskurven werden geregistreerd

metingen werden gedaan bij een temperatuur van 20°G.

sterkte

resp.

d.irekt uitge

(gmol/1.)

(mmho/cm.)

drukt kon worden in rnolariteit

zodat de geleidbaarheid

op de

zijn ijkkurves gemaakt

Van nile zouten waarvan de invloed

met microgeleidbaarheidcel

zuurstof binding is onderzocht,

PR 9513.

hei dniete-r PW 9801/01

ge leidbaarheidmetingen met de Philips goicidb. lue

De rnolariteit van de monsters werd bepaald door

Via een elektronische trans-

(PIESER en PI ES ER,

1924)

en

gevuld

bestaat er een

ais de zuurstof spanning van bet

het Hb.

( ÎJIESEL en THEWS,

1961;

SICK en GERSONDE,

diffusiegas 20 à 30 keer zo hoog is ais de p^ van

verband afwijkt,

I960).

die met minder dan 1$ van een lineair

tussen de zuurstofspanning van bet diffusie-

gas en de tijd,

verband

Tijdens de oxygenatie van bet Hb

drogen van de bloedmonsters tegen te gaan.

Alle gassen worden verzadigd met waterdamp om uit

deze gassen gewassen in een 6 normaal KOH-oplossing.

uit de diffusie- en ijkgassen te verwijderen worden

Om de eventueel aanwezige kooldioxideverontreiniging

zilvernitraat om spoortjes zuurstof er uit te halen.

met PIIiSER ' s oplossing

Stikstofgas wordt geleid door gaswasflessen,

verandering weergegeven op een Servogor-schrijver.

missie-extinctie-omvormer wordt deze extinctie-

extinctie-verandering.

(2 Molair)

disso

(1970)

(pH=10.4),

in verband met de

interpretatie van

nl.

pH^lO.k

(TI i)

(ll),

gedialy-

(IV).
bij hoge elektrolyt-

en o ngedialy s e erd-H b in

com:lui u rd kan v/a rd mi dat,

fosfaat hu Tf- r ,

gedialyseerd-Hb

Na01

ongedialys<.-erd-Hb (l),

suerd-Hb in een oplossing van 5 TI.

vier monsters,

Elke seri e bestond uit

zijn de resultaten weergegeven van

irie sedimentatie—analyse.s.

In Figuur 4

zoutconcentrat1 es.

de p^Q en n-waarden van Hb-oplossingen bij hoge

te verkrijgen,

Het is noodzakolijk hierover kwalitatieve gegevens

aantal sedimentatie-analyses gedaan.

ook bij Arenicola-Hb dissociatie optreedt zijn een

Om na te gaan of bij hoge elektrolytconcentraties

een toename van de zuurstofaffiniteit optreedt.

van het Hb in een sterk alkalisch milieu

konden worden onderscheiden na gradiënt-centrifugatie

die

kon aantonen dat bij toenemende disso

ciatie van Arenicola-Hb in drie componenten,
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ciatie van het molecuul in subeenheden optreedt.

bij hoge elektrolytconcentraties

bij pH=7.40,

bedroegen resp.

on de

waarvan

elkaar vergeleken worden.

verdunde oplossingen

hebben een hogere affiniteit voor Op dan geconcen-

;

een duide-lijk concentratie-

effekt op de zuurstofbinding op

Bij zoogdieren-Hb treedt

binding van Arenicola-Hb.

4.3 Effekt van de Hb-concentratie op de zuurstof-

dus goed met

wichtskurven van verschillende bloedmonsters kunnen

De resultaten van de registraties van Hb-0o-evenC.

gemaakt worden.

van de zuurstofbindingskurven kunnen goede duplo's

Met de gebruikte apparatuur voor het registreren

2.13 en 0.16 mm pOp •

standaard deviatie,

De gemiddelde halfverzadigingsspanning (p^q)

dertien dissociatiekurven zijn geregistreerd.

bloedmonster zeven bloeduitstrijkjes gemaakt,

kurven van Arenicola-Hb na te gaan werden van één
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Om de reproduceerbaarheid van de gebruikte
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in zoogdieren-Hb en 180 in Arenlcola-Hb.

werden bij de experimenten de Hb-concentraties

zoveel mogelijk gelijk gehouden.

komen,

ais gevolg van een Hb-concentratieverschil te voor

Ora mogelijke afwijkingen in de log p^Q en n-waarden
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overeen met een groot verschil in het aantal zuur

teit tussen zoogdieren-Hb en Arenicola-Hb komt
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treerde oplossingen.
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Verdunde oplossingen van Arenicola-Hb hebben een
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van dialyse op de oxygenatie te bepalen,

De resultaten van deae experimenten om het

haem-haem interactie

wezigheid van elektrolyten tot een toename van de

bij hogere verzadigingspercentages leidt de aan

tot 40$ zuurstofverzadiging van Hb (n^-waarde)

geen effekt te hebben op de haem-haem interactie

stofaffiniteit is afgenomen;

Geconcludeerd kan worden dat na dialyse de zuur

en hun standaarddeviaties zijn berekend.

tabel II. De gemiddelde waarden voor P^q»

De resultaten van de experimenten staan vermeld in

van Hb ais zodanig.

Hb in gedialyseerde oplossing verschillen van die

onderzocht of de zuurstofbindende eigenschappen van

zijn een aantal experimenten gedaan,

gaan of elektrolyten een rol spelen bij de oxygenatie

n^

en rip van Hb-Op-evenwichteri bij ver

die gebruikt zullen worden

effekt van de zuurgraad op resp.

(toenemende H+-coneentratie)
p^Q neemt

en 4.0,

Of de zuurstofaffi

zuurstofaffiniteit veroorzaakt.

blijkt
in

Ios fas t buffer - n

r..

tussen
tri stuf

bestaat

zonder moer uit

lui; er oen verschil

de n-waarden verkregen

Uit Figuur 6

Figuur 5 geconcludeerd worden.

oplossing zijnde ionen kau niei

niteit tevens beïnvloed wordt door du aard van de in

een reductie van de

een toename van

(lagere pH)

het aantal protonen

Geconcludeerd kan v/orden dat
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bereiken de n^-' en n^-waarden een
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van 7.6 tot 7.4

In de pH-range

de afname van de zuurstofaffiniteit is het

grootst in de pH-range van 7.6 tot 6.8.

toe);

zuurstofaffiniteit van het haemoglobins af (

Bij afnemende pii

neemt de

de log p^Q

en de n^- en n^-waarden grafisch weergegeven.

wordt het

ais ijkkurven bij het onderzoek naar het zouteffekt,

In de Figuren 5 en 6,

geren voor pH=7.00.

scheidene elektrolyt-concentrâtios te kunnen corri

van log Pi^Qf
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j
een duidelijk Bohr-effekt

De overeenkomst tussen het pH-effekt op

vertoont ook

cristata een pH-effekt

pH-effekt op mens-Hb.

:

:

plaatsen waar protonen gebonden kunnen worden.

groepen ui e
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I
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genat io proces.

I
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suifhydryl-groepen en imidazole
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'
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amino-groepen,
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protonen révérai in; 1 binden,

Aan liet
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werkingsmechanisme van het Bohr-effekt
oxy-

concluderen dat het
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(1961)
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1961).
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Volgens ALLEN
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_
(6~ = -0.45).
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I

Spirographis,

\

1962). Het bloedpigment chlorocruorine van

(PROSSER en

varieert deze index van -0.38 tot -0.96

j

op de zuurstofbinding aan

De grootte van het Bohr-effekt, 6', bedraagt -0.74
■
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Arenicola-Hb.

invloed van de zuurgraad
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pK,

en de hoge ionizatie-warinte.

Volgens

suggereerde meer algeraeen dat op die

élke groep met
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(WYMAN,
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i960,
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haemoglobi ne- van de

Alleen de* functi one Io eigenschappen van bet

marina L.
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4.6 Do Invloed van elektrolyten (11 zoutef f ekt" )

hoge koold1oxides penning

bij een lage zuurstof spanning en een

is de facilitatie van zuurstofafgifte in

de weefsels,

tenslotte,

De biologische betekenis van het Bohr-effekt

effekt.

en dus bij kan dragen tot de grootte van het Bohr-

proton-bindende capaciteiten geionizeerd kan worden

conformatic verandering optreedt,

plaats van bet proteïne waar tijdens de oxygénât ie

MANWELL ( 1960)

groepen aan het proteïne.

hen zijn dus de imidazole groepen de proton-bindende

constante,

een

(zie 4.4).

toonde aan dat toevoeging

(natriumchloride-oplossing) aan gedia

III,

in de richting van lagere zuurstofspan

calcium-

kaliumsulfaat en magnesiumsulfaat in oplos

kaliumchloride,

bleek het zouteffekt

Na cor

deerd .

sing zijn de effekten op liet oxygenatie proces bestu

chloride,

Voor natriumchloride,

nog duidelijker.

rectie van log p^Q voor pH=7.00,

toe in aanwezigheid van ionen in oplossing.

ningen. Tevens neemt de sigmoidale vorm van de kurven

veroorzaakt,

lyseerd bloed een verschuiving van de dissociatie-kurve

van elektrolyten

vermeld staan in Tabel

waarvan de resultaten

Een oriënterend experiment naar het

zouteffekt van Arenicola-Hb,

bloed

geringere affiniteit voor zuurstof dan ongedialyseerd

Gedialyseerd bloed van Arenicola marina heeft

dit onderzoek.

culen van Arenicola is ais uitgangspunt genomen voor

genatie van de zeer gecompliceerde haemoglobine mole

ongedialy-
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duo een sterkere haem-haem interactie

concentratie;
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en Ug

De waarden
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(n-waarden
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terwijl bij hogere

effekt op de haem-haem interactie optreedt

concentraties CaCly

op,

Bij toenemende zoutconcentratie tot 0.5 molair

treedt een sterke toename van

af.

gebied van 0.5-3.0 molair neemt de log p^Q nog sterk

en de n-waarden;

Calciumchloride heeft een sterk effekt op de log p^y

het oxygenatie-proces bij toenemende concentratie.

NaCl,

lezen.

verschillende kationen, uit de grafiek worden afge

kunnen verschillen in effekten,

tegen IIILL's interactie constante

uitgezet tegen de zuurstofaffiniteit

of SO^

?_
zijn,

2+
en Mg

2+
eveneens een

Op de haem-haem inter-

lijkt geen verschil

(Figuur 12),

p_

1,
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tot 0.5 molair is de in

effekt vari de

( Pi g.

9 <. n
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ri chi i ügscooff iclöiit vau do raaklijn aan de

effokt-kurven"

van do

wordt gemeten ais de

een maat voor het effekt

ionsterkte op de oxygenatie,

De coëfficiënt^,

specifieke aard vari do in o .oios sing Zijnd e ionen.

de invloed van de ionsterkte en het

De grootte van bet zouteffekt is een summatie vari

0,5-3.0 molair.

vloed sterker dan in het concentratie-gebied van

het concentratie-gebied

Elektrolyten veroorzaken een afname van de P^q;

worden:

evenwicht na te gaan,

zijn om de effekten van elektrolyten op het Hb-Og-
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een remmend effekt vergeleken

De resultaten van de experimenten welke gedaan

met Cl”
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actie hebben de kationen Ca
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_
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effekt op de oxygenatie
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haem-haem interactie.
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wordt is niet alleen afhankelijk van de ionsterkte,

De mate waarin dc zuurstofbinding gefaciliteerd

aan chlorocruorine van Spirographis

=
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fani 1 i to t i e of in iii iii ile van do

AHI GHINI,

ked" ) van het

waarvan de af finite.- itsconstante afhankelijk zijn ( "lin
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o fcofaf.fi ni toit

c ent rat ie cri eluk tro.'ly Iconcentratie op do zuuren

gezien de
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een model vari het haemoglobine-molecuul van de mens ; twee haem-groepen
7,3 jn 'zichtbaar (grijze schijven).
diagram van het Hb-molecuu 1 vari de mens ; configuratie van twee subeenheden; haem-groepen door histidine (Kis) aan de pep t ide-ke ten verbonden.
( PhlÜUTZ, M.P. et al., I960, Nature, L.ond. I8b; 416 - 422 ).
structuurf ormule vari de haem-groep; een ij zerporphyci ne ring door Kis
aan het proteine verbonden. Op wordt gebonden aan de 6^ koordinatieplaats; bij afgifte van 0 wordt Ho0 gebonden. (KAHLSON, 1964)*
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NaCl
NaCl
KO 1

trisHCl
trisHOl
fosfaat
fosfaat

.

( bij figuur 2. ).

monster
elektrolyt/buffer :

Tabel I.

3.1
0.2
0.2

.

0.2
0.2
0.2
0.2

molariteit/
ionsterkte :
7.02
7.18
7.18
8.11
7.30
7.34
6.32

pH:
2.26
2.16
2.60
2.;.8
2.11
1.75
1 .62

V
3.36
3. J8
3.62
3.02
3*62
3.18
2.18

n0 ;

Hb ~ 0^ - evenwichtskurves van verschillende bloedmonsters van
Arenicola marina L.f logaritmisch uitgezet. Be twee lineaire
correlaties tussen de zuurstofspanning en bet oxygenatie percent age
demonstreren bet difasische karakter van de haem-haem interacties.

Figuur 2m

0.08 “

IJkkurven voor vijf zouten, waaruit de concentratie van elektrolyten,
bij geleidbaarheidmetingen, direkt afgelezen kan worden.

Piguur 3•

Moloritcit in gmoi/.

Hb - dissociatie bij Arenicola marina L •

: 2 met gedestil
: 2 met fosfaat-

IV. ongedialyseerd-Hb , in een verdunning van 1
buffer ( pH = 10.5 )*

gedialyseerd-Hb , gedestilleerd water en een oplossing van
5 molair Nani ? in gelijke volumina bijeengevoegd.

: 2 met gedestil

gedialyseerd-Hb , in een verdunning van 1
leerd water.

III.

II.

I, ongedialyseerd-Hb , in een verdunning van 1
leerd water.

sucrose-oplossing) in de ultracentrifuge bij 50.*000 r.p.m., yani

gradient—centrifuga^e (gradient van 17*5» 20, 22*5, 25 en 30

Sedimentatie - patroon na resp. 30, 60 en 90 minuten
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Piguur 6.

invloed van natr i amoni ori de in oploaoing op de zalion tofaffi n i. tel t
van h cornogiobine van Arenicola mar!nat bij verBchiilende pH’s.

Piguur 2-

gmol NaCI/j

3.0
Molariteit in

0.5

1.0

15

2.0

3.0

gmol NaCI/|

2.5

Invloed van nairiumchlori de in oplossing op de haem-haem interactie
van Arenicoia-Hhf bij verschi1 Ionde pH1s.

Figuur 8#

O

De effekten van natrium-, kalium- eu calciumchloride in oplossing
op de zuurstofaffinitoit van haemoglobine vau Arenicola marina, in bet
concentratio-gebied .toi 3*1 gion. Cl /l.

Figuur j)*

2.5
glon Cl

De effekten van natrium-, kalium- en calciumchloride in oplossing
op de haem-haom interactie bij haemoglobin© van Arenicola marina,
in bet concentratie-gebied tot 3*1 gion*

Pi guur IO»

2.0

T

De effekten van kalium- en cal ciumchloride èn kalium- en magnesiumEull'aat in oplossing op de zuurstof affiniteit vari haernoglobino van
Arenicola marina, bij 1 age concentraties ( tot 0.6 gion. kation/l.).

Figuur 11.
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•

Be effekten van kalium- en calciumchloride èn kalium- en magnesiumoulfaat in oplossing op de haem-haem interaotie bij haemoglobine van
Arenicola marina, bij lage concentraties (tot 0.6 gion.kation/l.).

Figuur 12.
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Correlatie tussen de elektrolyt-concemtratie in bet bloed van
Arenicola marina L« en de aaliniteit van bet milieu, bij een temperatuur
van 2ÖÖ C *
l)e onderbroken lijn geeft bet theoretische verband weer tussen de elektrolyt~concentratiö in bet milieu en bet bloed, wanneer bet dier geen elektralyt-regulatie vertoont•
De getrokken lijn is de regressie-lijn, berekend uit de resultaten van vier
proefseries*

Figuur 13»
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