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Voorwoord
Het menselijk lichaam is een wonder en heeft mij van jongs af aan al weten te boeien. De
verschillende organen met elk hun eigen functie die samen toch één geheel vormen: de mens.
Ook is de mens net een wandelende chemische fabriek. Ontelbaar verschillende soorten
stoffen en chemische reacties maken ons lichaam zoals het is en laten het werken zoals het
werkt. De samenwerking tussen de verschillende takken van de wetenschap is nergens zo
mooi verwezenlijkt als in het menselijk lichaam.
Bij het kiezen van een onderwerp voor mijn profielwerkstuk was de voorwaarde dan ook dat
er tijdens het schrijven van het werkstuk meerdere vakgebieden bij betrokken moesten
worden. Ik koos voor mijn twee favoriete bèta-vakken: scheikunde en biologie. Ik ben toen
gaan zoeken naar onderwerpen met zowel chemisch, biologisch als medisch getinte aspecten.
In een dik boek over de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam las ik over pHhomeostase. Hier zou mijn profielwerkstuk over moeten gaan.
Tijdens het schrijven van dit werkstuk heb ik een hoop kennis vergaard. Ik heb meer geleerd
over homeostase, buffers, organen, samenwerking, ziektes… Maar naast deze academische
kennis is het mij ook duidelijk geworden wat mij boeit en kan blijven boeien. Er valt nog zo
veel te ontdekken en ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. In dit werkstuk hoop ik aan
de hand van een van de vele lichaamsprocessen de lezer te kunnen overtuigen van het wonder
dat leven heet. Ik ben in ieder geval overtuigd en opnieuw verwonderd.

Multi multa; nemo omnia novit
"Veel mensen weten veel, maar niemand weet alles"

Koen Ketelaars
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Inleiding
Het bestuderen van een lichaamsproces is een ingewikkelde opgave. Het gebeurt al gauw dat
de draad wordt verloren door de overvloed aan informatie die te vinden is. Soms is het
moeilijk om bij het oorspronkelijk gekozen onderwerp te blijven, omdat in het lichaam
continu samenwerking tussen allerlei processen plaatsvindt. Een specifiek lichaamsproces
zoals het in balans houden van de pH-waarde is niet afhankelijk van één chemische reactie of
één orgaan. Er zijn verschillende reacties en vele organen actief, die elk een bijdrage leveren.
Organen zijn afhankelijk van chemische reacties en chemische reacties van organen.
Bovendien zijn chemische reacties en organen onderling ook van elkaar afhankelijk.
Bij het schrijven van een werkstuk over een lichaamsproces is het belangrijk om het
onderwerp af te bakenen. Dat gebeurt vaak aan de hand van een centrale vraag die het
werkstuk uiteindelijk moet beantwoorden. Het onderwerp van dit werkstuk is pH-homeostase
en de hoofdvraag die uiteindelijk beantwoord moet worden, formuleer ik als volgt:
Via welke regelsystemen houdt het menselijk lichaam de zuurgraad van het bloed constant?
Om deze vraag volledig te kunnen beantwoorden is het nodig om op verschillende niveaus te
kijken, vanuit verschillende invalshoeken. Deze invalshoeken kunnen gerangschikt worden in
orde van grootte. Het kleinste niveau is het moleculaire niveau, waarmee de chemie zich
bezighoudt. Er wordt gekeken naar de verschillende stoffen waaruit het lichaam bestaat in
termen van onder andere atomen, moleculen en ionen. Natuurlijk komen ook de chemische
reacties in het lichaam aan bod. Na het moleculaire niveau komt het bestuderen op het niveau
van weefsels en organen. De biologie houdt zich hier hoofdzakelijk mee bezig. Veel
voorkomende onderwerpen binnen de biologie zijn de werking van organen, de interactie
tussen organen in een orgaanstelsel en het benaderen van lichaamsprocessen op cellulair
niveau. Tenslotte kunnen lichaamsprocessen gezien worden als deel van het geheel: de mens.
Vanuit de medische invalshoek wordt er gekeken naar wat voor invloed lichaamsprocessen
hebben op de gezondheid van een persoon. Afwijkingen in bepaalde waarden kunnen
complicaties veroorzaken. Geneeskunde richt zich op verschillende ziektes en op de genezing
van deze ziektes.
Ik heb geprobeerd om deze benaderingsstructuur op dit werkstuk toe te passen. Ieder
hoofdstuk heeft een eigen invalshoek en een eigen deelvraag.
Hoofdstuk 1 vormt een basis voor de rest van het werkstuk. Vanaf de basis wordt globaal
uitgelegd waarmee we ons gaan bezighouden. De centrale deelvraag in dit hoofdstuk luidt:
Wat is pH en welke rol speelt de pH in het menselijk lichaam?
Hoofdstuk 2 behandelt het chemische aspect. Hier zal worden gekeken naar stoffen en
chemische reacties die een rol spelen in de handhaving van de pH-waarde van het bloed. Ook
het practicum bevindt zich in dit hoofdstuk. De deelvraag van dit hoofdstuk is:
Wat zijn buffers en welke rol spelen ze in de pH-homeostase?
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In hoofdstuk 3 komen biologische processen aan bod. De werking van de belangrijkste
organen die een rol spelen in de pH-homeostase staat centraal. De deelvraag is:
Wat is de rol van de organen bij de pH-homeostase?
Tenslotte worden in hoofdstuk 4 de verschillende afwijkingen in de zuurgraad van ons bloed
beschreven die kunnen ontstaan als gevolg van ziektes. De deelvraag van dit hoofdstuk luidt:
Welke gezondheidscomplicaties kunnen een verstoring van de pH-waarde van het bloed
veroorzaken en hoe wordt zo’n verstoring opgelost?
Aan het eind van dit werkstuk hoop ik als conclusie antwoord te kunnen geven op de zojuist
gestelde hoofdvraag en deelvragen.
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1. Het menselijk lichaam en pH
Deelvraag: Wat is pH en welke rol speelt de pH in het menselijk lichaam?

1.1.

Homeostase

Om een lichaam in leven te houden, zijn er verschillende lichaamsprocessen nodig. Deze
lichaamsprocessen bestaan voor een zeer groot deel uit chemische processen. Neem
bijvoorbeeld de voedselvertering. Het voedsel komt het lichaam binnen via de mond. Reeds in
de mond vindt er chemische bewerking plaats, namelijk de vertering van zetmeel met behulp
van de stof amylase. Amylase is een enzym en werkt als katalysator bij de afbraak van
zetmeel. Wanneer de spijsbrij zijn reis door het spijsverteringskanaal voortzet, komt deze
talloze andere enzymen tegen. Dit zijn essentiële stoffen voor het lichaam, want als het
voedsel niet verteerd kan worden, kan het ook niet zorgen voor energie die nodig is om het
lichaam in leven te houden. Uit dit simpele voorbeeld blijkt al hoe belangrijk chemische
processen in het lichaam zijn. De verschillende organen in het lichaam zorgen ervoor dat
chemische processen kunnen plaatsvinden. Zo maken speekselklieren speeksel met amylase
aan voor de vertering. Er is dus continu een bijdrage van zowel chemische als biologische
regelsystemen.
Om alle lichaamsprocessen goed te kunnen laten verlopen, streeft
het lichaam continu naar homeostase. Homeostase is het
zelfregulerend vermogen van het lichaam om het inwendig milieu
constant te houden. Met andere woorden: het lichaam streeft naar
constante waarden van bijvoorbeeld concentraties van stoffen,
temperatuur en druk. Om dit streven te realiseren, zijn er talloze
regelsystemen actief. Deze systemen zijn nodig, omdat het intern
milieu van een organisme voortdurend wordt blootgesteld aan
externe factoren die de balans in het lichaam kunnen verstoren.
Denk bijvoorbeeld aan wisselende omgevingstemperaturen en een
extra hoge concentratie aan voedingsstoffen na een maaltijd. De
meeste regelsystemen functioneren volgens het principe van
Figuur 1.1 Balans
terugkoppeling. Zodra een bepaalde waarde zich buiten de gestelde
norm bevindt, zal het lichaam deze verandering door middel van terugkoppeling tegengaan.
Een bepaalde waarde wordt continu door een sensor (in het lichaam ook wel bekend als
receptor) gemeten en vergeleken met een norm. Valt de waarde buiten de norm, dan wordt er
actie ondernomen.

1.2.

De pH

Een van de vele waarden die het lichaam constant moet houden, is de zuurgraad. De
zuurgraad geeft de concentratie H+-ionen in een oplossing weer. Het is gebruikelijk om de
zuurgraad te geven als een pH-waarde. Een pH-waarde wordt gedefinieerd als het negatieve
logaritme van de concentratie H+-ionen in een oplossing. Wiskundig genoteerd ziet dat eruit
als:
pH = -log[H+]
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Een oplossing met relatief
veel H+-ionen heeft een lage
pH en noemen we zuur. Een
oplossing met relatief weinig
H+-ionen heeft een hoge pH
en noemen we basisch. Een
oplossing met pH = 0 is erg
zuur en een oplossing met pH
= 14 is erg basisch. Een
oplossing met pH = 7 noemen
we neutraal. Figuur 1.2 geeft
Figuur 1.2 pH-schaal
een schaalverdeling van de
zuurgraad weer. Ook staat de pH van enkele vloeistoffen als voorbeeld in de figuur gegeven.
Een interessante waarde die hier wordt gegeven, is die van bloed. Met een pH van gemiddeld
7,4 is het bloed licht basisch.

1.3.

De zuurgraad in het lichaam

Welke rol speelt de zuurgraad in ons lichaam? Het is van essentieel belang dat de pH zeer
nauw rond de waarde van 7,4 blijft. Gezondheidsstoornissen zijn te verwachten wanneer de
waarde buiten de grenzen 7,35 en 7,45 komt. Dramatische veranderingen in de pH kunnen
dodelijk zijn. In hoofdstuk 4 wordt hier verder op ingegaan.
De pH van het bloed dreigt voortdurend te veranderen. Hiervoor zijn verschillende redenen
aan te wijzen:
-

-

Het eten van zuur voedsel kan de pH doen laten dalen. Het effect hiervan is echter
gering.
Een deel van het maagzuur kan door het bloed worden opgenomen. Ook deze factor
speelt een relatief kleine rol.
Ziektes kunnen ervoor zorgen dat het pH-evenwicht verstoord wordt. Dit wordt in
hoofdstuk 4 uitvoerig besproken.
Het metabolisme (stofwisseling) zorgt voor de grootste schommelingen in pH. De
afbraak van voedsel en de verbranding ervan levert doorgaans aardig wat H+-ionen op.
Het afbreken van fosforhoudende eiwitten levert fosforzuur, verbranding van glucose
bij hevige lichamelijke inspanningen levert melkzuur en vetvertering levert organische
vetzuren.
De respiratie (gaswisseling) ligt nauw bij de stofwisseling. Tijdens de verbranding in
bijvoorbeeld spieren ontstaat CO2. Dit reageert met water tot diwaterstofcarbonaat
(H2CO3). Deze stof valt uiteen in H+-ionen en waterstofcarbonaationen (HCO3-). De
reactie is niet aflopend, maar bevindt zich in evenwicht:
CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3-

Later zal blijken dat deze evenwichtsreactie een heel grote rol speelt bij de handhaving van de
zuurgraad in ons lichaam.
Het is belangrijk om te weten dat alle cellen in het lichaam voortdurend stoffen uitwisselen
met hun omgeving. Daarbij wordt globaal een onderscheid gemaakt tussen de intracellulaire
vloeistof die zich binnen de celmembranen bevindt, de extracellulaire vloeistof
(weefselvloeistof) die zich buiten de cellen bevindt en het bloed dat zich in de bloedvaten
www.examen-cd.nl

-7-

www.havovwo.nl

Profielwerkstuk: pH-homeostase
naam:
© havovwo.nl

Koen Ketelaars

bevindt. Allerlei stoffen worden door de membranen van de cellen en door de haarvaten heen
met elkaar uitgewisseld. Dit transport van stoffen kan actief of passief plaatsvinden. Passief
gebeurt dat als volgt. Door de kinetische energie die deeltjes bezitten, hebben deze de neiging
om van plaatsen met een hoge concentratie te
verplaatsen naar plaatsen met een lage
concentratie. Dit verschijnsel noemen we diffusie.
Als bijvoorbeeld binnen een cel een hoge
concentratie H+-ionen is ten opzichte van de
weefselvloeistof, dan zal een deel van de ionen uit
de cel diffunderen. Een geladen deeltje kan zich
ook passief verplaatsen door een ladingsverschil.
Negatieve en positieve ionen bewegen naar elkaar
toe en kunnen op die manier worden
getransporteerd. Soms is het nodig om deeltjes
tegen een concentratie- of ladingsgradiënt in te
laten bewegen. Dit kan worden gerealiseerd door
actief transport. Hiervoor heeft de cel energie
nodig.
Figuur 1.3 Uitwisseling van stoffen

Als een cel dus afvalstoffen produceert door bijvoorbeeld verbranding kunnen deze
afvalstoffen terechtkomen in de weefselvloeistof en in het bloed. Dit geldt natuurlijk ook voor
H+-ionen die vrijkomen als gevolg van metabolische activiteiten. Door de hiervoor besproken
uitwisseling van stoffen heeft een kleine schommeling in pH dus invloed op vele cellen in het
lichaam.
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2. Het chemische aspect: buffersystemen
Deelvraag: Wat zijn buffers en welke rol spelen ze in de pH-homeostase?

2.1.

De werking van een buffer

Een snelle en effectieve manier om plotselinge veranderingen in pH tegen te gaan, is het
inzetten van een buffer die de klap kan opvangen. Om de werking van een pH-buffer te
kunnen begrijpen, moeten we eerst de definitie van een zuur en een base voor ons nemen.

2.1.1. Zuren en basen in evenwicht
De definitie van een zuur en een base wordt doorgaans als volgt geformuleerd:
Een zuur is een stof die een proton1 kan afstaan en een base is een stof is die een proton kan
opnemen.
Deze theorie is bekend als de Brønsted-Lowry-theorie.
Laten we eerst de situatie bij zuren nader bekijken. Een voorbeeld van een zuur is zoutzuur
(HCl(aq)). Als HCl in water wordt geborreld, vindt de volgende reactie plaats:
HCl + H2O → H3O+ + ClH3O+ wordt het oxoniumion genoemd. Het is in feite een andere notatie voor het H+-ion dat
vrijkomt van een zuur. Dit ion komt niet gauw vrij in waterige oplossingen voor, maar het
plaatst zich in werkelijkheid op een H2O-molecuul. Vandaar de notatie H3O+. In dit werkstuk
zal meestal de notatie H3O+ worden gehanteerd.
Bovenstaande reactie is aflopend. Het HCl wordt vrijwel volledig geïoniseerd in water en
wordt daarom een sterk zuur genoemd. In de oplossing zijn alleen H3O+-ionen, Cl--ionen en
H2O-moleculen aanwezig. Als een molecuul splitst in ionen, zeggen we dat het molecuul
dissocieert. Er zijn ook zuren die niet volledig dissociëren. Er vormt zich dan een evenwicht
in de reactie. Zulke zuren noemen we zwakke zuren. We nemen als voorbeeld azijnzuur
(CH3COOH). In water stelt zich het volgende evenwicht in:
CH3COOH + H2O ↔ CH3COO- + H3O+
De reactie loop van links naar recht, maar
tegelijkertijd ook van rechts naar links. In de
oplossing bevinden zich dus naast H3O+-ionen,
CH3COO--ionen en H2O-moleculen ook nog
ongesplitste CH3COOH-moleculen. In figuur
2.1 wordt het verschil tussen het sterke zuur
HCl en het zwakke zuur CH3COOH op een
schematische manier weergegeven. Deze
situatie is vergelijkbaar met een willekeurig
zwak of sterk zuur.
Figuur 2.1 Een sterk en een zwak zuur
1

Hoe de stoffen links en rechts van de dubbele

Een proton is hetzelfde als een H+-ion.
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pijl bij de dissociatiereactie van een zwak zuur zich ten opzichte van elkaar verhouden, is
afhankelijk van de Kz, de zuurconstante. Hieronder volgt de ionisatie van het algemene
zwakke zuur HZ:
HZ + H2O ↔ Z- + H3O+
De zuurconstante van deze reactie wordt als volgt gedefinieerd:

[ H 3O + ][Z - ]
Kz =
[ HZ ]
De zuurconstante kan gezien worden als een maat voor de sterkte van een zuur en dus voor in
welke hoeveelheid de stof dissocieert tot H3O+-ionen. Een hoge Kz is een relatief sterk zuur.
Bovenstaande formule kunnen we wiskundig omschrijven tot een andere vorm. Eerst nemen
we de logaritmen van beide kanten van de formule:
æ [ H O + ][Z - ] ö
÷÷
log(K z ) = logçç 3
[ HZ ]
è
ø
+
log(K z ) = log([ H 3 O ][Z ]) - log[ HZ ]
log(K z ) = log[ H 3O + ] + log[ Z - ] - log[ HZ ]
Vervolgens herschrijven we de componenten:
- log[ H 3O + ] = -log(K z ) + log[ Z - ] - log[ HZ ]

We weten dat de pH gedefinieerd wordt als het negatieve logaritme van de concentratie H+ (of
H3O+) -ionen. –log(Kz) kunnen we dus ook schrijven als pKz. De formule wordt nu als volgt
genoteerd:
pH = pK z + log[ Z - ] - log[ HZ ]
Omschrijven van de logaritmen geeft:

æ [Z - ] ö
÷÷
pH = pK z + logçç
è [ HZ ] ø
Bovenstaande formule is ook wel bekend als de Henderson-Hasselbach-vergelijking en kan
erg handig zijn in berekeningen aan de pH bij zuur-base-evenwichten.
Voor een base gelden vergelijkbare regels. Volgens de Brønsted-Lowry-theorie is een base
een deeltje dat een proton kan opnemen. Een voorbeeld van een base is ammoniak (NH3):
NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH-
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Water geeft hier een proton af en gedraagt zich dus als een zuur. Ammoniak neemt het proton
op en gedraagt zich dus als een base. Aangezien de reactie niet aflopend is, is er sprake van
een zwakke base. Een voorbeeld van een sterke base is het hydroxide-ion (OH-).
Een chemisch evenwicht (zoals een zuur-base-evenwicht) kan op verschillende manieren
verstoord worden. Factoren die een rol spelen in de verstoring van een evenwicht zijn
concentratie-, druk- en temperatuursveranderingen. Een evenwichtsverstoring resulteert in een
verschuiving van het evenwicht. Naar welke kant het evenwicht zal verschuiven bij een
verandering van een van de genoemde factoren kan voorspeld worden aan de hand van het
principe van Le Châtelier:
Als er in een chemisch evenwicht een verandering van omstandigheden wordt toegepast, zal
de reactie een nieuw evenwicht instellen door zodanig te verschuiven dat het effect van de
verandering wordt tegengewerkt.
Later zal blijken dat dit principe de basis is van de pH-homeostase in ons bloed.

2.1.2. Buffersystemen
Een buffer is een mengsel van stoffen die een plotselinge verandering in pH kan tegengaan.
De samenstelling van een buffer hangt af van de pH-waarde die de buffer constant moet
houden. De definitie van een buffersysteem is als volgt op te schrijven:
Een buffersysteem is een mengsel van een zwak zuur met het zout van zijn geconjugeerde base
of een zwakke base met het zout van zijn geconjugeerd zuur.
We nemen als voorbeeld het algemene zwakke zuur HZ. Als we dit zuur oplossen in water
ontstaat er een evenwicht:
HZ + H2O ↔ Z- + H3O+
We hebben een buffersysteem zojuist gedefinieerd als een mengsel van een zwak zuur met het
zout van zijn geconjugeerde base. Er is dus zowel een zuur als een base in het evenwicht
aanwezig. Omdat HZ een zwak zuur is, ligt het evenwicht sterk naar links. Er is dan veel zuur
(HZ) maar weinig base (Z-) in het mengsel aanwezig. Er moet extra van de geconjugeerde
base aan het mengsel worden toegevoegd. Dat doen we door het natriumzout NaZ op te lossen
in het mengsel. NaZ is goed oplosbaar en dissocieert volledig:
NaZ → Na+ + ZIn het mengsel is nu dus ongesplitst HZ (dit is het zuur) en extra toegevoegd Z- (dit is de base)
aanwezig. Er kan nu zowel bij toevoeging van een zuur als een base een grote pH-verandering
voorkomen worden.
Wat gebeurt er als we een zuur of een base aan het buffermengsel toevoegen? De buffer zal de
pH-verandering op de volgende manier opvangen.
-

Bij toevoeging van een zuur ontstaan er H3O+-ionen. H3O+ reageert met de base Z- tot
HZ en H2O. De pH blijft vrijwel constant omdat H3O+ door Z- wordt opgevangen.
Bij toevoeging van een base zullen er OH--ionen in de oplossing komen. Deze ionen
reageren vervolgens met H3O+ tot H2O. Ook nu zal de pH nauwelijks veranderen.
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De Henderson-Hasselbach-vergelijking is erg geschikt voor het rekenen aan buffersystemen.
Bij toevoeging van X mol protonen zal er X mol Z- verdwijnen en X mol HZ ontstaan. De
vergelijking wordt dan:
æ [Z - ] - X
pH = pK z + logçç
è [ HZ ] + X

ö
÷÷
ø

De uitkomst van deze vergelijking blijft dankzij de bufferwerking ongeveer gelijk, op
voorwaarde dat de hoeveelheid toegevoegde zuren of basen binnen het redelijke valt. X mag
niet meer dan ongeveer 4% van [Z-] en [HZ] zijn. Hoe krachtig een buffer werkt, hangt af van
de buffercapaciteit die gedefinieerd wordt als de hoeveelheid sterk zuur of sterke base die
aan één liter buffermengsel moet worden toegevoegd om de pH van het mengsel één eenheid
te doen laten veranderen.

2.2.

Buffers in ons lichaam

De zojuist besproken theorie is ook van toepassing op het menselijk lichaam. Er zijn
verschillende buffers actief die de pH van het bloed, en dus van het lichaam als geheel,
regelen. Globaal wordt het volgende onderscheid gemaakt in bloedbuffers:
Naam
Bicarbonaat
Fosfaat
Eiwitten
Waarvan
hemoglobine

Werkzaam in
Bloedplasma + rode bloedcellen + tubulaire vloeistof3
Bloedplasma + intracellulaire vloeistof + tubulaire
vloeistof
Bloedplasma

Capaciteit2
53%
5%

Rode bloedcellen

35%

42%

In dit hoofdstuk zal vooral worden stilgestaan bij de belangrijkste buffer in het lichaam: de
bicarbonaatbuffer. Ook de hemoglobinebuffer wordt uitvoerig besproken. De fosfaatbuffer is
minder van belang vanwege het lage percentage van de capaciteit . Toch wordt deze voor de
volledigheid kort toegelicht.

2.2.1. De bicarbonaatbuffer
Een van de belangrijkste buffersystemen in het bloed is de bicarbonaatbuffer. 53% van de
buffercapaciteit over alle verschillende buffers in ons lichaam wordt door de
bicarbonaatbuffer verzorgd. Deze buffer is werkzaam in het bloedplasma, in de rode
bloedcellen en in de tubulaire vloeistof.
De zuur-basereactie van dit buffersysteem ziet er als volgt uit:
H2CO3 + H2O ↔ HCO3- + H3O+
Deze reactie bevindt zich in evenwicht zodat ieder deeltje in de bovenstaande reactie in een
bepaalde hoeveelheid in het bloed aanwezig moet zijn. Echter, de stof H2CO3
2

Onder capaciteit wordt het aandeel van een specifieke buffer op het totale buffervermogen van alle buffers in
het lichaam samen verstaan.
3
De tubulaire vloeistof bevindt zich in de nieren. Zie hoofdstuk 3.
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(diwaterstofcarbonaat) is een instabiele stof en valt voor een groot deel uiteen in water en
koolstofdioxide:
H2CO3 ↔ H2O + CO2
Met dit gegeven kunnen we de twee reacties combineren tot:
H3O+ + HCO3- ↔ H2CO3 + H2O ↔ 2H2O + CO2
Voor de duidelijkheid geven we beide reacties een nummer:
1
H3O+ + HCO3- ↔ H2CO3 + H2O ↔ 2H2O + CO2
2
NB: reactie 1 is een zuur-basereactie maar reactie 2 niet!
De pH van het bloed van een gezond mens is gemiddeld 7,4. We kunnen een vergelijking in
de vorm van de Henderson-Hasselbach-vergelijking maken waarmee we de pH van de
bicarbonaatbuffer uit kunnen rekenen.
De Kz van de zuur-basereactie 1 is:
-

[ H 3O + ][ HCO3 ]
Kz =
[ H 2 CO3 ]

De K van reactie 2 (K2) is:

K2 =

[CO 2 ]
[ H 2 CO3 ]

De twee evenwichtsreacties verlopen tegelijkertijd en de formules van hun
evenwichtsvoorwaarden kunnen gecombineerd worden. De formules bevatten allebei de
component van de concentratie diwaterstofcarbonaat. Deze isoleren we uit elke formule:
-

[ H 2 CO3 ] =

[ H 3O + ][ HCO3 ]
[CO 2 ]
en [ H 2 CO3 ] =
K2
Kz

Omdat de molverhouding tussen [H2CO3]reactie 1 en [H2CO3]reactie 2 gelijk is aan 1 : 1 mogen we
schrijven:
-

[ H 2 CO3 ] =

[ H 3O + ][ HCO3 ] [CO2 ]
=
Kz
K2

We zijn geïnteresseerd in de pH. Het is dus handig om [H3O+] uit de formule te isoleren:
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[ H 3O + ] =

( K z )[CO 2 ]
-

( K 2 )[ HCO3 ]

æK
[ H 3O + ] = çç z
è K2

öæ [CO2 ] ö
÷
÷÷ç
ç [ HCO - ] ÷
øè
3
ø

Vervolgens nemen we het negatieve logaritme:

æ [CO2 ] ö
æK ö
÷
- log[ H 3 O + ] = - logçç z ÷÷ - logç
ç [ HCO - ] ÷
è K2 ø
3
è
ø
De uiteindelijke formule wordt:
æ [CO2 ] ö
K
÷ Met : K = z
pH = pK - logç
ç [ HCO ] ÷
K2
3
è
ø

Laten we deze formule eens toepassen op een gezond menselijk lichaam. De pH moet dan
gelijk zijn aan gemiddeld 7,4:
æ [CO 2 ] ö
÷
7,4 = pK - logç
ç [ HCO - ] ÷
3
è
ø

De pK blijkt onder normale fysiologische omstandigheden gelijk te zijn aan 6,1. Deze waarde
is kenmerkend voor het H2CO3/HCO3--koppel en hangt onder andere af van de temperatuur.
We vullen de pK in:
æ [CO2 ] ö
÷
7,4 = 6,1 - logç
ç [ HCO - ] ÷
3
è
ø

Met deze gegevens kunnen we de verhouding tussen de concentratie CO2 en HCO3 - in het
bloed van een gezond lichaam berekenen:
æ [CO2 ] ö
÷
- 1,3 = logç
ç [ HCO - ] ÷
3
è
ø
10 -1,3 »

1
20

De verhouding CO2 : HCO3- is dus ongeveer gelijk aan 1 : 20. Hieruit blijkt dat de
concentratie CO2 ten opzichte van die van HCO3- erg laag moet zijn om de pH rond 7,4 te
houden. Een belangrijke taak van het lichaam binnen de pH-homeostase is het handhaven van
deze verhouding. In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd op welke manieren het lichaam deze
verhouding constant houdt.
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2.2.2. Practicum: bicarbonaatbuffer
Het plan:
Als practicum heb ik gekozen om te meten en te rekenen aan de bicarbonaatbuffer. Deze
buffer is goed na te maken met de stoffen die op school aanwezig zijn. Door het experiment
hoop ik de volgende drie onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden:
1. Wat is de waarde van de pKz van het H2CO3/HCO3--koppel?
2. In welke verhouding zijn CO2 en HCO3- in het buffermengsel van de bicarbonaatbuffer
aanwezig bij een pH van 7,4?
3. Wat is de buffercapaciteit van de bicarbonaatbuffer bij een pH van 7,4?
Om deze waarden experimenteel te kunnen bepalen, moet er een titratiecurve van de
bicarbonaatbuffer worden gemaakt. In het geval van bicarbonaat is de titratiecurve de grafiek
die het verband tussen de pH van de natriumwaterstofcarbonaatoplossing en de hoeveelheid
toegevoegde titrant (zoutzuur) laat zien. Uit deze grafiek zijn de volgende waarden af te
leiden die nodig zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen:
-

Het equivalentiepunt: in dit punt hebben alle HCO3--ionen gereageerd met H3O+ionen die zijn toegevoegd. Het equivalentiepunt is zichtbaar
als buigpunt in de grafiek.

-

Het halverwegepunt: in dit punt is [H2CO3] gelijk aan
[HCO3-], en dus [CO2] gelijk aan [HCO3-]. Het
halverwegepunt is te bepalen door de x-waarde van het
equivalentiepunt te delen door twee. De y-waarde (de pH)
van dit punt is dan gelijk aan de pKz. In het halverwegepunt
Figuur 2.2 Practicum
geldt dus: pH = pKz. Dit is logisch te verklaren met de
Henderson-Hasselbach-vergelijking. Hieronder volgt nog eens de voor de
bicarbonaatbuffer ingevulde Henderson-Hasselbach-vergelijking:
æ [CO 2 ] ö
÷
pH = pK z - logç
ç [ HCO - ] ÷
3
è
ø

Als [CO2] gelijk is aan [HCO3-], dan is deze verhouding dus 1 : 1. Als we dit in de
formule invullen krijgen we:
æ1ö
pH = pK z - logç ÷
è1ø
pH = pK z - 0
pH = pK z

-

De pH van het mengsel na het toevoegen van een bepaalde hoeveelheid zuur.
Deze waarde is vooral interessant bij de bepaling van de buffercapaciteit.
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Materiaal:
-

Natriumwaterstofcarbonaat (NaHCO3)
Zoutzuur 0,1 M
Demiwater
Weegschaal
Spatel
Klein bekerglas 100 mL
Groot bekerglas 500 mL
Maatkolf 500 mL
Maatkolf 100 mL
Doppen voor op de maatkolven
Trechter
Roerstaafje
Tissues
Druppelpipetje
Maatcilinder 25 mL
Volumepipet 10 mL
Wijdhalserlenmeyer
Magneetroerder
Roervlo
Statief met klemmen
Coach
o Paneel
o Software op de computer
o pH-meter
o Titreerapparaat

NB: uiteraard is al het glaswerk van tevoren goed uitgespoeld en gedroogd.
Berekeningen vooraf:
Voor het experiment zijn twee oplossingen nodig met een bepaalde concentratie. Om de
situatie in het menselijk lichaam zo goed mogelijk te benaderen, moet er een oplossing van
natriumwaterstofcarbonaat gemaakt worden met een concentratie van 24 mmol per liter4.
Eerst rekenen we het aantal mol om naar het aantal gram. Hiervoor moet de molaire massa
van natriumwaterstofcarbonaat worden vermenigvuldigd met het aantal mol dat nodig is:
84,01 g/mol =

Aantal gram
à Aantal gram = 84,01 ´ (24 ´ 10 -3 ) à Aantal gram = 2,016 g
-3
24 ´ 10 mol

Er moet dus 2,016 gram natriumwaterstofcarbonaat worden opgelost in 1 liter water om een
2,016 g
oplossing van 24 mmol/L te krijgen. Dat wil zeggen dat er
» 1,01 g
2
natriumwaterstofcarbonaat moet worden opgelost in 500 mL water om de benodigde
oplossing te krijgen.

4

Waarde afkomstig uit: Berg, Frans van de, 2001, Toegepaste Fysiologie, Utrecht, Lemma.
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De tweede oplossing die nodig is, is die van zoutzuur. Omdat HCO3--ionen en H3O+-ionen
met elkaar reageren in de molverhouding 1 : 1, is het handig om de molariteit van de
zoutzuuroplossing zo dicht mogelijk bij die van de natriumwaterstofcarbonaatoplossing te
hebben liggen. De school beschikt over een fles zoutzuur van 0,1 M. Deze oplossing moet
verdund worden tot 0,025 M. Hiervoor moet 25 mL van het 0,1 M zoutzuur worden
aangevuld tot 100 mL. De concentratie H3O+ in de verkregen oplossing is dan dus 25
mmol/L (bedenk: zoutzuur is een sterk zuur en splits volledig in ionen).

Methode:
Het maken van de oplossingen:
Natriumwaterstofcarbonaatoplossing: 24 mmol/L
In een klein bekerglas wordt nauwkeurig 1,01 g natriumwaterstofcarbonaat afgewogen met
een weegschaal. Na de weging wordt het bekerglaasje voor ongeveer de helft gevuld met
demiwater. Met de roerstaaf wordt net zo lang geroerd totdat alle korreltjes
natriumwaterstofcarbonaat opgelost zijn. De roerstaaf wordt uit de oplossing gehaald en
afgespoeld met demiwater, zodat het spoelwater in het bekerglaasje terechtkomt. Vervolgens
wordt in de maatkolf van 500 mL een trechter gezet. De natriumwaterstofcarbonaatoplossing
wordt in de trechter gegoten. Daarna moet het bekerglaasje meerdere keren worden
uitgespoeld met demiwater. Het spoelwater wordt in de trechter gegoten. Na het spoelen van
het bekerglaasje, wordt zowel de binnenkant als de onderkant van de buitenkant van de
trechter een paar keer uitgespoeld. De maatkolf wordt nu tot net onder de maatstreep met
demiwater aangevuld. Hierna wordt een tissue strak om de (droge) roerstaaf gewikkeld. De
staaf wordt vervolgens in de hals van de maatkolf gebracht om de binnenkant ervan droog te
maken. Hierbij moet voorkomen worden dat het papier het vloeistofoppervlak van de
oplossing raakt! De roerstaaf wordt nu uit de hals gehaald. In het bekerglaasje waar eerst de
natriumwaterstofcarbonaatoplossing zat, wordt nu wat demiwater gegoten. Een druppelpipet
wordt hiermee gevuld en in de maatkolf gebracht. Druppel voor druppel wordt de oplossing
nu precies tot aan de maatstreep aangevuld. Hierna wordt de dop stevig op de kolf gedrukt.
De oplossing wordt gehomogeniseerd door de kolf een paar keer om te keren. Het maken van
de benodigde natriumwaterstofcarbonaatoplossing is nu voltooid.
Zoutzuuroplossing: 25 mmol/l
Een maatcilinder van 25 mL wordt tot net onder de maatstreep gevuld met 0,1 M zoutzuur.
Met een roerstaaf en een tissue wordt de binnenkant van de maatcilinder zo goed mogelijk
gedroogd. Nu wordt met een druppelpipet tot aan de maatstreep van 25 mL zoutzuur
toegevoegd. Het zoutzuur wordt overgegoten in een maatkolf van 100 mL (in deze maatkolf
zit een trechter). De maatcilinder wordt meerdere malen uitgespoeld en het spoelwater wordt
in de maatkolf gegoten. De maatkolf wordt tot net onder de maatstreep met demiwater
aangevuld. Ook nu wordt de binnenkant uitgedroogd met een tissue en een roerstaaf. Met een
druppelpipet wordt de oplossing precies tot aan de maatstreep aangevuld. Een dop wordt op
de kolf gezet en de oplossing wordt gehomogeniseerd. Het maken van de benodigde
zoutzuuroplossing is nu voltooid.
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Het uitvoeren van de titratie:
In figuur 2.3 staat de proefopstelling schematisch weergegeven:

Figuur 2.3 Practicumopstelling

Het paneel van Coach is met de computer verbonden en de software is actief. De pH-meter en
het titratieapparaatje zijn aan het paneel gekoppeld. In Coach wordt een grafiek gemaakt met
op de horizontale as het aantal mL toegevoegde titrant (in dit geval het aantal mL zoutzuur)
en op de verticale as de pH. Voordat we de daadwerkelijke titratie gaan doen, moet de pHmeter worden gecontroleerd op een eventuele afwijking. De meter wordt in een ijkoplossing
met pH = 4,0 gehangen. Na het ijken wordt de meter afgespoeld met demiwater en in een
wijdhalserlenmeyer gehangen. De erlenmeyer wordt op een magneetroerder gezet en in de
erlenmeyer wordt een roervlo gelegd. Nu wordt 10 mL natriumwaterstofcarbonaatoplossing in
de erlenmeyer gedaan (deze hoeveelheid wordt met een volumepipet afgemeten). De
oplossing wordt wat aangevuld met demiwater zodat de pH-meter onder water komt te zitten.
De spuit van het titreerapparaatje wordt nu volledig gevuld met de zoutzuuroplossing. Het
uiteinde van de slang die aan de spuit zit wordt met een klem aan een statief in de
wijdhalserlenmeyer gehangen. De magneetroerder wordt aangezet. De opstelling is nu gereed
voor de titratie.
De titratie wordt in Coach gestart. Druppel voor druppel wordt het zoutzuur door het
titreerapparaatje aan de natriumwaterstofcarbonaatoplossing toegevoegd. Ondertussen trekt
Coach de lijn die het verband tussen de pH en het aantal mL toegevoegde titrant weergeeft in
een grafiek. Na 20 mL zoutzuur toegevoegd te hebben, stopt de titratie.
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Resultaten:
Het hele experiment inclusief het maken van de oplossingen is in totaal tweemaal uitgevoerd.
Poging 1 vond plaats op 21/12/2010 en poging 2 vond plaats op 09/02/2011.
Poging 1
21/12/2010
Tijdens poging 1 is de titratie in duplo uitgevoerd. In BIJLAGE 1 staat de grafiek van titratie
1 en in BIJLAGE 2 staat de grafiek van titratie 2.
Poging 2
09/02/2011
Tijdens poging 2 heb ik de titratie weer in duplo uitgevoerd. De eerste keer (BIJLAGE 3) heb
ik in plaats van 10 mL natriumwaterstofcarbonaat en 20 mL zoutzuur, 5 mL
natriumwaterstofcarbonaat en ongeveer 15 mL zoutzuur gebruikt (de exacte hoeveelheid van
het zoutzuur is niet interessant, zolang er maar genoeg is toegevoegd om voorbij het
omslagpunt te raken). Dit is te zien in de grafiek, maar heeft uiteraard geen invloed op de
uiteindelijke uitkomst van het experiment. De tweede keer (BIJLAGE 4) heb ik gewerkt met
de hoeveelheden zoals beschreven in de werkwijze.
Uit de ijking van de pH-meter is gebleken dat de meter een afwijking van 0,1 heeft. Bij een
oplossing met pH = 4,0 werd pH = 4,1 gemeten. Hiermee wordt rekening gehouden in de
beoordeling van de meetwaarden.
Beoordeling en verwerking van de resultaten:
Poging 1
21/12/2010
Bij het beoordelen van de grafieken heb ik gebruikgemaakt van BINAS. In tabel 49 (Zuur-en
baseconstanten) staat de waarde van de pKz van het H2CO3/HCO3--koppel. Deze waarde
bedraagt 6,35. In de grafieken van de titraties tijdens de eerste poging (bijlagen 1 en 2) is
direct af te lezen dat de pKz niet gelijk is aan de pKz in BINAS. De pKz van de grafiek in
bijlagen 1 en 2 is ongeveer 7,8. Verrekend met de afwijking van de pH-meter is de pKz gelijk
aan 7,7. Deze waarde was reden genoeg om het hele experiment te herhalen in een tweede
poging.
Poging 2
09/02/2011
De resultaten van poging twee zijn logischer. De twee grafieken die getekend zijn tijdens de
titratie van poging 2 komen goed met elkaar overeen. Ook de pKz komt beter overeen met de
pKz in BINAS. Voor de bepalingen is de grafiek van bijlage 4 gebruikt, omdat deze
nauwkeuriger is af te lezen. Hieronder volgt een precieze bepaling van het equivalentiepunt
en het halverwegepunt:
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Grafiek 1 Bepalen van het halverwegepunt en het equivalentiepunt

Zoals de grafiek laat zien, levert dit resultaat een pKz van 6,6 (in twee significante cijfers).
Hier gaat nog 0,1 vanaf door de afwijking van de pH-meter. De uiteindelijke waarde van de
pKz is dus 6,5.
Als we deze waarde invullen in de Henderson-Hasselbach-vergelijking kunnen we de
verhouding tussen [CO2] en [HCO3-] bij een pH van 7,4 berekenen:
æ [CO 2 ] ö
÷
7,4 = pK - logç
ç [ HCO - ] ÷
3
è
ø
æ [CO2 ] ö
÷
7,4 = 6,5 - logç
ç [ HCO - ] ÷
3
è
ø
æ [CO2 ] ö
÷
- 0,9 = logç
ç [ HCO - ] ÷
3
è
ø
1
10 -0 ,9 »
8

Uit het experiment blijkt dus dat de verhouding tussen [CO2] en [HCO3 -] bij een pH van 7,4
gelijk is aan ongeveer 1 : 8.
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Uit de grafiek is ook de buffercapaciteit van de bicarbonaatbuffer bij pH = 7,4 af te leiden. De
buffercapaciteit wordt gedefinieerd als de hoeveelheid sterk zuur of sterke base (in mol) die
aan één liter buffermengsel moet worden toegevoegd om de pH van het mengsel één eenheid
te doen laten veranderen. We nemen voor de berekening het verschil tussen het aantal mL
toegevoegd zoutzuur bij pH = 7,4 en bij pH = 6,4 (hier is immers de pH met 1 eenheid
veranderd).

Grafiek 2 Bepalen van de buffercapaciteit bij pH=7,4

ΔV = 5,62 - 2,42 = 3,20 mL
Nu moeten we berekenen hoeveel mol H3O+ er in 3,20 mL zoutzuur zit. De molariteit van de
zoutzuuroplossing bedraagt 25 mmol/L.

25 ´ 10 -3 mol
X mol
komt overeen met
1000 mL
3,20 mL
X =

3,20 ´ (25 ´ 10 -3 )
= 8,0 ´ 10 -5 mol H3O+
1000 mL

Deze hoeveelheid is toegevoegd aan 10 mL van de NaHCO3-oplossing waarmee gestart is.
Aan 1,0 L is dus toegevoegd: 100 ´ (8,0 ´ 10 -5 ) = 8,0 ´ 10 -3 mol H3O+
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De buffercapaciteit van de bicarbonaatbuffer bij pH = 7,4 bedraagt dus 8,0 mmol H3O+ per
liter.
Conclusie:
De drie gestelde onderzoeksvragen kunnen nu worden beantwoord. De resultaten van het
experiment leveren de volgende antwoorden:
1. Wat is de waarde van de pKz van het H2CO3/HCO3--koppel?
Ø De waarde van de pKz van het H2CO3/HCO3--koppel bedraagt 6,5.
2. In welke verhouding zijn CO2 en HCO3- in het buffermengsel van de bicarbonaatbuffer
aanwezig bij een pH van 7,4?
Ø CO2 en HCO3- zijn in het buffermengsel van de bicarbonaatbuffer bij een
pH van 7,4 aanwezig in de verhouding 1 : 8
3. Wat is de buffercapaciteit van de bicarbonaatbuffer bij een pH van 7,4?
Ø De buffercapaciteit van de bicarbonaatbuffer bij een pH van 7,4 bedraagt
8,0 mmol H3O+ per liter.
Discussie:
De waarde van 24 mmol/L natriumwaterstofcarbonaat die ik heb gebruikt is de waarde van
deze stof in het lichaam in evenwicht. Ik heb deze waarde gebruikt als startpunt bij het maken
van een oplossing, maar na het oplossen is de concentratie geen 24 mmol/L door het instellen
van een evenwicht. Ik had vooraf moeten berekenen hoeveel mol ik zou moeten oplossen om
een oplossing van 24 mmol/L in evenwicht te krijgen.
Ik heb de oplossing van natriumwaterstofcarbonaat zo gemaakt dat deze vergelijkbaar is met
de situatie in het lichaam. Door onnauwkeurigheden in het wegen en het afmeten van volume
kan er een concentratieafwijking ontstaan. Het is maar de vraag of deze afwijking binnen de
grenzen van het menselijk lichaam valt. Dergelijke waarden worden in ons lichaam constant
gehouden met grote nauwkeurigheid. Een dergelijke nauwkeurigheid kan ik met de middelen
die tot mijn beschikking stonden niet bereiken.
De temperatuur heeft invloed op de ligging van het evenwicht en dus ook op de pKz. In
BINAS wordt de pKz van het H2CO3/HCO3--koppel gegeven bij een temperatuur van 298 K.
Tijdens mijn titratie is er geen rekening gehouden met de temperatuur en met eventuele
temperatuursschommelingen. Dit is een verklaring voor het verschil tussen de gemeten
waarde van het experiment en de waarde uit BINAS. Bovendien is de gemiddelde
lichaamstemperatuur niet gelijk aan 298 K, maar aan 37 + 273 = 310 K. Als hier rekening
mee was gehouden, had de titratie in een omgeving met een constante temperatuur van 310 K
plaats moeten hebben gevonden.
De pH-meter is niet nauwkeurig genoeg om precies te kunnen meten binnen de grenzen van
de pH die aanvaardbaar zijn in het lichaam (ca. 7,2-7,5). Dit maakt samen met de
eerdergenoemde discussiepunten de verkregen waarden niet geheel representatief voor de
situatie in ons bloed.
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Het aanvullen van de natriumwaterstofcarbonaatoplossing in de erlenmeyer om de pH-meter
onder water te krijgen zal de gemeten pH doen laten dalen. Dit heeft invloed op het eerste
deel van de grafiek. Bij de bepaling van het omslagpunt is dit niet problematisch, maar bij de
bepaling van de buffercapaciteit mogelijk wel. Dit verdunnen hadden we voor de zekerheid
beter niet kunnen doen.

2.2.3. De fosfaatbuffer
Vergeleken met de bicarbonaatbuffer is de fosfaatbuffer relatief onbelangrijk als pH-buffer in
het bloed, maar voor de volledigheid wordt deze buffer toch genoemd. De fosfaatbuffer is
vooral werkzaam in de intracellulaire vloeistof en in de tubulaire vloeistof. De
fosfaatconcentratie is hier gemiddeld een stuk hoger. Het zuur-basekoppel in deze buffer
bestaat uit het zwakke zuur H2PO4- en de zwakke base HPO42-.
Een overschot H3O+-ionen wordt als volgt opgevangen:
HPO42- + H3O+ ↔ H2PO4- + H2O
In paragraaf 3.2.4 wordt er dieper ingegaan op de rol van de fosfaatbuffer in de tubulaire
vloeistof.

2.2.4. Eiwitbuffers
Naast de zojuist genoemde anorganische
buffers zijn er ook organische buffers in
ons lichaam werkzaam. Deze buffers
bestaan uit eiwitten. Eiwitten zijn
doorgaans grote moleculen die zijn
opgebouwd uit verschillende aminozuren.
De aminozuren zijn als een soort
kralenketting achter elkaar geplaatst om zo
een lange sliert te vormen en kunnen
gezien worden als de bouwstenen van een
eiwit. Er zijn zeer veel verschillende
eiwitten met elk een specifieke eigenschap.
De eigenschappen van een eiwit worden
bepaald door:
a) De primaire structuur. Hieronder
verstaat men de volgorde van de
aminozuren in een eiwit. Deze
aminozuren
zijn
met
een
atoombinding (de zogenaamde
peptidebinding)
aan
elkaar
verbonden.
b) De secundaire structuur. Een
lange sliert aminozuren vormt
waterstofbruggen met zichzelf en
krijgt zo een bepaalde vorm.
Veelvoorkomende
secundaire
structuren zijn de α-helix en de βplaat.
www.examen-cd.nl
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c) De tertiaire structuur. De lange α-helix of β-plaat vouwt zich ineen. Deze vorm
wordt behouden door verschillende bindingen binnen het eiwit, zoals zwavelbruggen.
d) De quaternaire structuur. Een eiwit kan deel uitmaken van een groter eiwitcomplex
dat de quaternaire structuur vormt. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn.
In ons bloed bevinden zich vele eiwitten waarvan enkele met pH-bufferende eigenschappen.
De krachtigste eiwitbuffer bij uitstek is de hemoglobinebuffer. In ons bloed bevinden zich
rode bloedcellen, ook wel bekend als erytrocyten. De rode bloedcel dankt zijn naam aan het
eiwit hemoglobine, die voor de rode kleur zorgt. Hemoglobine is een van de eiwitten met
een quaternaire structuur. Het bestaat namelijk uit vier (tertiaire) subeenheden. In het bloed
doet hemoglobine hoofdzakelijk dienst als transporteur van zuurstof en koolstofdioxide door
ons lichaam. Bovendien kan hemoglobine op verschillende plekken in het molecuul protonen
opnemen. Een proton bindt zich dan aan een stikstofatoom van een aminozuur in
hemoglobine:

Als een proton zich aan een aminozuur bindt, wordt dit proton als het ware uit het bloed
onttrokken. Hierdoor daalt de concentratie protonen met als gevolg een verhoging van de pH.
Niet alleen de H3O+-concentratie, maar ook CO2-concentratie beïnvloedt de pH. Dit kan
verklaard worden aan de hand van de eerder besproken reactie tussen CO2 en water en het
principe van Le Châtelier. Hieronder volgt nogmaals de evenwichtsreactie:
H3O+ + HCO3- ↔ H2CO3 + H2O ↔ 2H2O + CO2
Volgens het principe van Le Châtelier zal het chemisch evenwicht na een verandering in
omstandigheden zodanig verschuiven dat het deze verandering tegengaat. Als er extra veel
CO2 in het bloed terecht komt, zal het evenwicht naar links verschuiven om zo de
concentratieverhoging tegen te gaan. Het gevolg is een concentratieverhoging van H2CO3 en
dus ook van H3O+. Hemoglobine is in staat om een CO2-molecuul te binden. Wanneer dit
gebeurt, daalt de CO2-concentratie in het bloed en zal het evenwicht naar rechts verschuiven
met als resultaat een verhoging van de pH. Hemoglobine buffert het bloed dus enerzijds door
direct protonen te binden en anderzijds door CO2 te binden waardoor het evenwicht
verschuift.
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3. Het biologische aspect: rol van de organen
Deelvraag: Wat is de rol van de organen bij de pH-homeostase?

3.1.

De longen

3.1.1. Gaswisseling
In hoofdstuk 2 is aan de hand van het principe van Le Châtelier al aangetoond dat een te hoge
CO2-concentratie kan leiden tot verzuring van het bloed. De verhouding tussen [CO2] en
[HCO3-] is in een gezond lichaam ongeveer gelijk aan 1 : 20. Het is dus van vitaal belang om
de CO2-concentratie laag te houden. De longen
nemen deze taak op zich.
Door te ademen wordt de lucht in de longen
ververst. In figuur 3.1 staat schematisch getekend
wat er gebeurt bij een inademing. Als het middenrif
(3) zich platter maakt, en/of als de tussenribspieren
(1) de borstkas (2) omhoog trekken, wordt het
volume van de longen vergroot. Hierdoor stroomt er
lucht via de mond of neus de longen binnen (5).
Wanneer het middenrif en de tussenribspieren
ontspannen, wordt er passief uitgeademd. Het
gasmengsel in de longen (4) stroomt naar buiten.
De longen vormen de brug tussen gassen in het
bloed en gassen in de lucht om ons heen. Dit wordt
Figuur 3.1 Ademhalen
mogelijk gemaakt door een groot aantal
vertakkingen van de luchtpijp in de longen. Het eindpunt van al die vertakkingen is een
longblaasje (alveoli), dat omgeven wordt door haarvaten. In een longblaasje vindt
gaswisseling plaats. Zuurstof uit de lucht wordt door het bloed opgenomen terwijl
koolstofdioxide uit het bloed aan de lucht wordt afgestaan.

Figuur 3.2 Longen met vertakkingen
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3.1.2. CO2-transport
Actieve lichaamscellen produceren gemiddeld zo’n 200 mL koolstofdioxide per minuut. Hoe
komt koolstofdioxide dat ontstaan is in een spier van bijvoorbeeld je rechter grote teen terecht
in een longblaasje? Een CO2-molecuul moet actief getransporteerd worden om dit mogelijk te
maken. Als dit niet gebeurt ontstaat er een ophoping van koolstofdioxide en dus op den duur
ook van H3O+. Het lichaam heeft drie manieren om koolstofdioxide door het lichaam te
transporteren.
1. De eerste manier om koolstofdioxide te transporteren is eenvoudig. Zo’n 7-10% van
het koolstofdioxide wordt vrij opgelost in het bloed getransporteerd. Schematisch
ziet dat er zo uit:

Figuur 3.3 Koolstofdioxide opgelost

2. Ongeveer 20% van het gevormde koolstofdioxide wordt in een rode bloedcel
getransporteerd in de vorm van carbaminohemoglobine. Koolstofdioxide reageert
met een aminogroep van hemoglobine (hier vereenvoudigd genoteerd als Hb). In
welke mate deze reactie plaatsvindt hangt onder andere af van de pCO2 en de pO2,
waarmee de partiële koolstofdioxidedruk en partiële zuurstofdruk wordt bedoeld. In
een hardwerkende spier bevindt zich veel CO2. Hier is de pCO2 hoog. Tevens is in dit
weefsel een grote behoefte aan zuurstof: de pO2 is laag. In een longblaasje geldt het
omgekeerde. Daar is veel zuurstof aanwezig en dus is de pO2 hoog. In de lucht bevindt
zich weinig CO2 en dus is de pCO2 laag. In paragraaf 3.1.3 wordt dieper ingegaan op
deze reactie. Hieronder is de reactie schematisch getekend:

Figuur 3.4 Koolstofdioxide aan hemoglobine

www.examen-cd.nl

- 26 -

www.havovwo.nl

Profielwerkstuk: pH-homeostase
naam:
© havovwo.nl

Koen Ketelaars

3. De grootste hoeveelheid koolstofdioxide wordt via een omweg getransporteerd. De
volgende (bekende) chemische reactie vindt namelijk plaats als koolstofdioxide in het
bloedplasma terecht komt: CO2 + 2 H2O ↔ H2CO3 + H2O ↔ H3O+ + HCO3 -.
Koolstofdioxide wordt hier omgezet in bicarbonaationen5. Niet alleen in het
bloedplasma, maar ook in de rode bloedcellen vindt deze reactie plaats. Daar verloopt
ze onder invloed van een katalysator. Het enzym koolzuuranhydrase zorgt ervoor dat
de omzetting van koolstofdioxide in bicarbonaationen in de rode bloedcellen veel
sneller verloopt dan in het bloedplasma. De vrijgekomen protonen worden aan
hemoglobine gebonden en de bicarbonaationen diffunderen uit de rode bloedcellen.
Dit veroorzaakt een ladingsverschil en zorgt ervoor dat chloride-ionen (Cl-) uit het
bloedplasma in de rode bloedcel terechtkomen. Er is dus sprake van een uitwisseling
van ionen. Schematisch zit het proces er zo uit:

Figuur 3.5 Koolstofdioxide reageert met water

Als koolstofdioxide zich op een van de drie zojuist genoemde manieren in het bloed heeft
begeven, wordt het naar de longen gepompt om daar aan de lucht te worden afgestaan. In de
longblaasjes vinden de omgekeerde reacties plaats. Opgelost koolstofdioxide diffundeert de
lucht in. HbCO2 staat het CO2-molecuul af. HHb+ staat het proton af en dit proton vormt
samen met HCO3- dat uit het bloedplasma terugkomt H2CO3 dat splitst in CO2 en water. Het
chloride-ion wordt weer aan het bloedplasma afgegeven. Alle omgekeerde reacties samen
geeft:

Figuur 3.6 Situatie in een longblaasje

5

Bicarbonaat is hetzelfde als waterstofcarbonaat.
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3.1.3. Het onmisbare eiwit hemoglobine
We kunnen ons afvragen hoe het lichaam weet wanneer koolstofdioxide moet worden
gebonden, of juist moet worden afgestaan. Anders gezegd, hoe het lichaam weet wanneer er
sprake is van figuur 3.3, 3.4 en 3.5 of figuur 3.6. Om dit en de zojuist besproken theorie
achter het binden van CO2 en H3O+ aan hemoglobine op moleculair niveau te kunnen
begrijpen, moeten we eerst de moleculaire structuur van hemoglobine nader bekijken. Het
hemoglobinecomplex bestaat uit vier subeenheden. Deze subeenheden passen goed in elkaar
en vormen samen een vrij stabiel complex. In iedere subeenheid zit een heemgroep.

Figuur 3.7 Hemoglobine en heemgroep

Een hemoglobinemolecuul heeft in totaal dus vier heemgroepen. Een heemgroep bestaat uit
een aantal onderdelen. In het midden van het complex bevindt zich een ijzeratoom (Fe2+). Dit
atoom is omgeven door een ring van vier stikstofatomen. Zo’n stikstofatoom wordt een
ligand genoemd en heeft als belangrijkste eigenschap dat het een metaalatoom of metaalion
kan binden. Dit is mogelijk door een vrij elektronenpaar dat een covalente binding kan
vormen met het metaal. Er zijn verschillende soorten liganden. In de heemgroep noemen we
het ligand porfyrine. Het ijzeratoom is op vijf plaatsen aan de rest van de heemgroep
gebonden. De vier bindende stikstofatomen uit porfyrine zijn zojuist besproken. Het
ijzeratoom is daarnaast ook gebonden aan histidine. Histidine is een aminozuur en maakt deel
uit van een van de subeenheden in het hemoglobinecomplex.
De belangrijkste taak van hemoglobine (die nauw samenhangt met de CO2-concentratie en
dus ook met de pH van het bloed) is zuurstoftransport. Hemoglobine is de belangrijkste
transporteur van zuurstof in ons lichaam vanwege het centrale ijzeratoom in de porfyrinering
van de heemgroep. Hieraan kan namelijk een zuurstofmolecuul binden. Deze binding berust
niet op een redoxreactie, maar op een zogenaamde oxygenering: een reactie waarbij een
zuurstofmolecuul (O2) zich bindt aan een ijzeratoom. Een oxygenering is doorgaans
makkelijk om te keren zodat zuurstof het metaalatoom loslaat. In dat geval spreekt men van
deoxygenering. Geoxygeneerde en gedeoxygeneerde heemgroepen hebben bepaalde
moleculaire structuurkenmerken:
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Kenmerkend aan een gedeoxygeneerde heemgroep is de ruimtelijke structuur. Het
centrale ijzeratoom ligt iets buiten de porfyrinering. De reden hiervan is dat de
valantie-elektronen van de atomen rondom het ijzeratoom onderling zo ver mogelijk
uit elkaar gaan liggen. De negatief geladen elektronen stoten elkaar immers af.
Histidine en porfyrine liggen dus zo ver mogelijk uit elkaar met als gevolg dat het
ijzeratoom iets buiten de porfyrinering valt.
Aan het ijzeratoom van een geoxygeneerde heemgroep is naast porfiryne en histidine
ook een zuurstofmolecuul gebonden. Porfyrine stoot zowel het zuurstof als de
histidine af waardoor het ijzeratoom in het midden van de porfyrinering valt.

Deze kleine verschuiving van één ijzeratoom is van invloed op de vorm van het hele
hemoglobinemolecuul. Door deze conformatieverandering wordt het voor de drie andere
heemgroepen makkelijker om ook een zuurstofmolecuul te binden.
Het vermogen van heem om zuurstof te kunnen binden en los te kunnen laten is erg belangrijk
in ons lichaam. In de haarvaten van de longblaasjes wordt zuurstof uit de lucht opgenomen en
gebonden aan hemoglobine. Het zuurstofrijke bloed wordt vervolgens door weefsels over het
hele lichaam verspreid. Daar laten de zuurstofmoleculen los en diffunderen ze naar de
lichaamscellen. Opmerkelijk is dat op plekken waar veel zuurstof nodig is, ook veel zuurstof
door hemoglobine wordt afgegeven. Dit effect wordt het Bohr-effect genoemd. In een spier
die hard gewerkt heeft bevindt zich veel CO2 en H3O+ als resultaat van metabolische
activiteiten: de pCO2 is hoog en de pO2 is relatief laag. Nu is het nodig om in zo’n spier zowel
zuurstof aan te voeren, als koolstofdioxide af te voeren om verzuring van het bloed te
voorkomen. Zuurstof is immers nodig voor de verbrandingsreactie en koolstofdioxide is in
feite een afvalstof van deze reactie en moet dus verwijderd worden. Het lichaam doet dit
automatisch tegelijkertijd. Eerst bindt koolstofdioxide zich door te reageren met het
aminozuur histidine in hemoglobine:

Het vrijgekomen proton wordt samen met de protonen van de verbrandingsreactie gebufferd.
Deze bufferreactie tussen een proton en histidine in hemoglobine is al eerder genoemd in
hoofdstuk 2. Voor de volledigheid wordt deze nogmaals genoteerd:

Een van de twee taken van hemoglobine in een actieve spier is nu volbracht, namelijk het
verwijderen van koolstofdioxide en protonen uit het bloed door deze stoffen te binden. Nu
moet de geoxygeneerde heemgroep nog deoxygeneren om het zuurstofmolecuul af te geven
aan het spierweefsel. Dit gebeurt automatisch als gevolg van de twee zojuist besproken
reacties.
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De twee positief geladen producten van de zojuist besproken reacties hebben invloed op de
ruimtelijke structuur van het hele hemoglobinecomplex. Het positief geladen deel van het met
een proton gereageerde histidine gaat namelijk tegen het negatief geladen deel van het met
CO2 gereageerde histidine zitten. Door deze kracht wordt het ijzeratoom in de heemgroep iets
buiten de porfyrinering getrokken. De ontstane situatie is gelijk aan de situatie van een
gedeoxygeneerde heemgroep. Als bovenstaande reacties plaatsvinden terwijl er een
zuurstofmolecuul gebonden is aan het ijzeratoom zal dit molecuul als gevolg van de
herschikking van de atomen loslaten. Het omgekeerde is ook van toepassing. In dat geval zal
de heemgroep snel een zuurstofmolecuul opnemen. In figuur 3.8 wordt het verschil tussen een
geoxygeneerde en een gedeoxygeneerde heemgroep op moleculair niveau schematisch
weergegeven.

Figuur 3.8 Geoxygeneerd en gedeoxygeneerd heem

De zuurstofbindende functie van hemoglobine wordt dus geregeld door de structuur van het
eiwit die beïnvloed kan worden door verhoogde CO2- en H3O+-concentraties. Door deze
concentratieverhoging ontbindt het zuurstofmolecuul zich van het ijzeratoom waardoor het
gebruikt kan worden door de spiercellen.

3.1.4. Chemoreceptoren
Als de pH van het bloed verandert, kunnen, naast de buffersystemen, de longen de pH weer
terug naar de norm brengen door de koolstofdioxideconcentratie te beïnvloeden. Bij een te
lage pH zal de koolstofdioxideconcentratie moeten worden verlaagd en bij een te hoge pH
moet de koolstofdioxideconcentratie worden verhoogd. Het lichaam heeft sensoren die de pH
kunnen meten en vergelijken met de norm van 7,4. Deze sensoren worden chemoreceptoren
genoemd. Er zijn twee soorten chemoreceptoren. De centrale chemoreceptoren liggen in de
verlengde merg. Deze receptoren detecteren pH-veranderingen in het hersenvocht. De
perifere chemoreceptoren liggen in de aortaboog en detecteren pH-veranderingen in het
bloed. De receptoren zijn door zenuwen verbonden met het ademhalingscentrum in het
verlengde merg.
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Stel dat de pH daalt. Chemoreceptoren detecteren deze daling en sturen een signaal naar het
ademhalingscentrum. Het ademhalingscentrum stuurt prikkels naar het diafragma en de
tussenribspieren om de snelheid van de ademhaling en het ademhalingsvolume te verhogen.
Hierdoor vindt er meer gaswisseling plaats met een daling van de koolstofdioxideconcentratie
van het bloed als gevolg. Dit zorgt uiteindelijk voor een stijging van de pH.
Stel dat de pH stijgt.
Chemoreceptoren detecteren deze stijging en brengen het
ademhalingscentrum op de hoogte door prikkels te sturen. Hierop zendt het
ademhalingscentrum prikkels naar het diafragma en de tussenribspieren waardoor er
langzamer en minder diep wordt geademd. Hierdoor vindt er minder gaswisseling plaats
waardoor de koolstofdioxideconcentratie in het bloed stijgt. Dit leidt tot een daling van de pH.

3.2.

De nieren

3.2.1. Functie en bouw
De nieren zijn een filter van het bloed. Een mens
heeft twee nieren die zich ongeveer ter hoogte van de
navel aan de rugzijde bevinden. Allerlei stoffen
worden door de nieren uit het bloed gefiltreerd en in
de urine gebracht. De urine loopt via de urineleiders
naar de blaas waar ze een tijdje wordt opgeslagen.
Via de urinebuis verlaat urine met de gefiltreerde
stoffen het lichaam. De filtrerende werking van de
nieren is te danken aan de anatomische bouw.
De buitenste laag van een nier (de nierschors)
bestaat uit vele niereenheden die nefronen worden
genoemd. Een nefron is een eenheid van haarvaten
en nierbuisjes. Bloed vanuit het hele lichaam wordt
via de nierslagader een nefron ingepompt. Daar komt
het terecht in een sterk geplooid netwerk van
Figuur 3.9 Uitscheidingsstelsel
haarvaten (de glomerulus) waaromheen zich een
kapsel bevindt: het kapsel van Bowman. Dit kapsel
bestaat uit één laag cellen en is dus relatief makkelijk te
passeren door allerlei stoffen. Hier vindt filtratie van het
bloed plaats: bloedplasma wordt door de haarvaten in het
kapsel van Bowman geperst. Het kapsel van Bowman
staat in verbinding met een lange gekronkelde nierbuis
(ook wel tubulus genoemd). Deze nierbuis bestaat net
als het kapsel van Bowman uit één laag cellen
(tubuluscellen). Rondom deze nierbuis bevinden zich
vele haarvaten zodat er gemakkelijk stoffen kunnen
worden uitgewisseld tussen het bloed en de vloeistof in
de nierbuis. Deze vloeistof wordt de tubulaire vloeistof
genoemd en is een nog niet geconcentreerde vorm van
urine. De urine ontstaat na het verhogen van de
concentratie afvalstoffen in de tubulaire vloeistof. Water
passeert de tubuluscellen en de cellen van de haarvaten
Figuur 3.10 Nefron
waardoor het weer in het bloed terechtkomt. De urine
stroomt in de verzamelbuis en wordt vervolgens afgevoerd.
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3.2.2. Zonder nieren geen buffer
Variaties in de zuurgraad worden opgevangen door een wisselwerking tussen buffers en
organen. Snelle variaties kunnen door de bloedbuffers worden opgevangen. Daarna wordt de
variatie volledig door de longen gecompenseerd door koolstofdioxide uit het bloed te halen of
juist extra in het bloed te laten zitten. Echter, als op langere termijn een overschot aan zuur
moet worden tegengegaan, is de bijdrage van de buffers en de longen alleen niet voldoende.
Ze dreigt zelfs haar werking te verliezen. HCO3- dat reageert met protonen tijdens het
bufferen raakt op den duur op doordat de longen koolstofdioxide definitief uit het bloed
verwijderen. Hierdoor zou het buffersysteem zijn werking verliezen. De nieren lossen dit
probleem op.

3.2.3. Afgifte van NaHCO3
In de tubulaire vloeistof bevindt zich onder andere natriumwaterstofcarbonaat. Om te
voorkomen dat het bloed te zuur wordt door een tekort aan HCO3 --ionen moeten deze ionen
aan het bloed toegevoegd worden. Je zou denken dat de HCO3--ionen uit de tubulaire vloeistof
wel zouden kunnen worden geresorbeerd in het bloed. Dit lijkt ook te gebeuren, maar in
werkelijkheid verloopt dit proces via een omweg. Er is sprake van schijnbare reabsorptie.
De tubuluscellen produceren namelijk hun eigen HCO3-. Dat gaat als volgt. Koolstofdioxide
uit het bloed wordt door de tubuluscel opgenomen. Hier reageert het molecuul onder invloed
van koolzuuranhydrase tot H2CO3. H2CO3 valt vervolgens uiteen in H+-ionen6 en HCO3 -ionen. Het gevormde HCO3 - verlaat nu de tubuluscel en komt in het bloed terecht. Het H+-ion
wordt naar de tubulaire vloeistof getransporteerd. Hierop verlaat een Na+-ion de tubulaire
vloeistof en komt terecht in het bloed. Het zojuist besproken H+-ionentransport is actief, zodat
er tegen een ladingsgradiënt in getransporteerd kan worden. Dit is handig als er geen NaHCO3
meer in de tubulaire vloeistof zit, want de nieren moeten in zo’n geval nog steeds in staat zijn
HCO3--ionen aan te voeren.

Figuur 3.11 Afgifte van waterstofcarbonaationen

6

Voor de overzichtelijkheid in de tekeningen spreek ik hier van H+ in plaats van H3O+
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In de tubulaire vloeistof reageren de H+-ionen met de aanwezige HCO3 --ionen tot H2CO3. Dit
splitst in H2O en CO2 dat terecht komt in de tubuluscel. Daar kan het weer reageren met
water, zodat het proces zich herhaalt. De vorming en afgifte aan het bloed van één HCO3 --ion
laat dus één HCO3--ion uit de tubulaire vloeistof verdwijnen. Hierdoor lijkt er sprake te zijn
van reabsorptie, terwijl er in werkelijkheid een omweg heeft plaatsgevonden. De reden van
deze omweg ligt in het feit dat er ook HCO3--ionen kunnen worden afgegeven aan het bloed
als deze niet meer in de tubulaire vloeistof aanwezig zijn. Bovendien wordt CO2 nu nuttig
gebruikt in de productie van HCO3--ionen.

3.2.4. Winst of verlies?
De regeling van de schijnbare NaHCO3 reabsorptie door variaties aan te brengen in de H+ionenproductie in de tubuluscellen is de basis van de bufferende werking van de nieren. In het
geval van extra zuur bloed is er een netto winst van NaHCO3 en in het geval van extra
basisch bloed is er sprake van een netto verlies van NaHCO3. NaHCO3 wordt dan door de
nieren via de urine uitgescheiden.
Er is echter wel sprake van een probleem in het geval van afwezigheid van HCO3 --ionen in de
tubulaire vloeistof. Het aanvoeren van H+-ionen in de tubulaire vloeistof gaat ongestoord door
waardoor de pH van de urine te laag dreigt te worden. Immers, er is geen HCO3 - meer om de
H+-ionen te bufferen. Om deze reden zijn er naast bicarbonaat andere buffers in de tubulaire
vloeistof aanwezig die de buffertaak op zich nemen.
-

De fosfaatbuffer is een vrij onbelangrijke buffer in het bloed, maar een erg effectieve
buffer in de tubulaire vloeistof. Het is na de bicarbonaatbuffer de krachtigste buffer in
de tubulaire vloeistof. De buffer bestaat uit het zwakke zuur H2PO4- met zijn
geconjugeerde base HPO42-. Het H+-ion uit de tubuluscel reageert met het HPO42--ion
en vormt H2PO4-. Een van de twee Na+-ionen afkomstig van het
natriumwaterstoffosfaat komt in het bloed terecht. Het andere Na+-ion wordt samen
met het ontstane H2PO4--ion in de urine uitgescheiden in de vorm van opgelost
natriumdiwaterstoffosfaat.

Figuur 3.12 Fosfaatbuffer
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De ammoniakbuffer laat H+-ionen in de tubulaire vloeistof reageren met ammoniak
(NH3). Ammoniak is afkomstig van processen die zich in de tubuluscellen afspelen.
Verschillende aminozuren worden hier namelijk omgezet of afgebroken. Zo komt bij
de omzetting van glutamine in glutaminezuur ammoniak vrij en ook door
desaminering (het afsplitsen van de aminogroep van een aminozuur) van verschillende
aminozuren ontstaat ammoniak. Ammoniak reageert vervolgens met H+-ionen tot
NH4+. Ook nu is er sprake van Na+-transport naar het bloed. Dit ion is deze keer
afkomstig van natriumchloride uit de tubulaire vloeistof. Het overgebleven Cl--ion van
natriumchloride verlaat met NH4+ het lichaam.

Figuur 3.13 Ammoniakbuffer
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4. Het medische aspect: invloed op de gezondheid
Deelvraag: Welke gezondheidscomplicaties kunnen een verstoring van de pH-waarde van het
bloed veroorzaken en hoe wordt zo’n verstoring opgelost?

4.1.

Afwijkingen in het zuur-base-evenwicht

Een kleine schommeling in de pH kan een enorme invloed op het functioneren van het
lichaam hebben. Zo zijn veel eiwitten extreem gevoelig voor pH-veranderingen. De
ruimtelijke structuur van de eiwitmoleculen kan erdoor veranderen met een verstoring van de
specifieke werking als gevolg. Ook neurologische systemen zijn pH-gevoelig.
Schommelingen in de zuurgraad kunnen hier serieuze problemen veroorzaken, zoals het
disfunctioneren van zenuwen en hersenen. Hierdoor komen allerlei andere lichaamsprocessen
in de problemen.
Afwijkingen in het zuur-base-evenwicht kunnen verschillende medische
oorzaken hebben en worden verdeeld over twee aandoeningen: een
acidose en een alkalose. Een acidose betekent een te lage pH van het
bloed en een alkalose betekent een te hoge pH van het bloed. Over het
algemeen worden 7,35 en 7,45 als uiterste grenzen van een normale
zuurgraad beschouwd. Een pH lager dan 7,0 en een pH hoger dan 7,8
kan dodelijk zijn. Er wordt een onderscheid tussen respiratoire en
metabolische oorzaken van een acidose of alkalose gemaakt.

4.2.

Respiratoir

Figuur 4.1 Aesculaap

4.2.1. Respiratoire acidose
Een respiratoire acidose is een acidose die zijn oorzaak bij de longen heeft liggen. Het is de
meest voorkomende vorm van een zuur-base-evenwichtsverstoring. De directe oorzaak van
een respiratoire acidose is het onvoldoende lozen van CO2 in de longen. Het is al eerder
gebleken dat een verhoogde pCO2 een verlaging van de pH met zich meebrengt. Het chemisch
evenwicht verschuift in dit geval naar de kant van de H3O+-ionen.
Een respiratoire acidose kan verschillende oorzaken hebben. Al deze oorzaken hebben
gemeen dat ze de ademhaling op de een of andere manier belemmeren waardoor CO2 zich in
het bloed ophoopt. Dit zijn de meest voorkomende aandoeningen:
-

-

-

Chronische bronchitis is een blijvende ontsteking van de bronchiën. Door verdikte
luchtwegen met veel slijm wordt het moeilijker om adem te halen. Hierdoor wordt
CO2 onvoldoende uit het lichaam gehaald met een acidose als gevolg.
Emfyseem is een toestand waarin de longen extra ver zijn uitgerekt en waarin de
longblaasjes deels hun werking verloren hebben. Hierdoor is het totale oppervlak van
de longen waar gaswisseling kan plaatsvinden verkleind. De patiënt is gauw
kortademig en benauwd.
Cystische fibrose (ook wel bekend als taaislijmziekte) is een aandoening waarbij
slijm in het lichaam erg dik en taai is. Dit kan zorgen voor verstopte luchtwegen met
vaak infecties als gevolg. Ademhaling gaat moeizaam en de patiënt heeft doorgaans
een kortere levensverwachting dan een gezond persoon.
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Hypoventilatie wordt vaak veroorzaakt door een aantasting van de hersenstam na
bijvoorbeeld een hartaanval. Het ademhalingscentrum is dan niet in staat de longen op
de juiste manier te laten ademhalen.

Als de oorzaak van een acidose bij de longen ligt, moet er dus een ander orgaan zorgen voor
compensatie van de pH-verlaging. De nieren zullen extra veel HCO3 - produceren en aan het
bloed afgeven om de pH te doen laten stijgen.
Een respiratoire acidose kenmerkt zich door een lage pH, een hoge pCO2 en een hoge HCO3-concentratie.

4.2.2. Respiratoire alkalose
Een respiratoire alkalose is een alkalose die zijn oorzaak ook bij de longen heeft liggen. Er is
in feite sprake van het tegenovergestelde van de situatie bij een respiratoire acidose. Er wordt
te veel CO2 uit het bloed gehaald waardoor de pCO2 te laag is. Hierdoor verschuift het
chemisch evenwicht naar de kant van CO2 waardoor de concentratie H3O+ te laag wordt.
De oorzaken van een respiratoire alkalose hebben gemeen dat ze
allemaal tot een verhoogde ademhaling leiden. Anders gezegd: de
oorzaken van een respiratoire alkalose hebben hyperventilatie tot
gevolg. Bij hyperventilatie ademen mensen sneller en dieper dan
normaal. Een hyperventilatieaanval kan diverse oorzaken hebben:
-

Figuur 4.2 Hyperventilatie

Psychische druk zoals angst en stress kunnen
hyperventilatie
veroorzaken.
De
hyperventilatie
veroorzaakt vaak paniek waardoor het effect ervan alleen
maar versterkt wordt.
Het verblijven op grote hoogten kan door de ijle lucht
hyperventilatie veroorzaken.
Vergiftiging kan de longen abnormaal snel en diep doen
laten ademhalen.

Ook nu zal het lichaam de nieren inzetten om de pH-verlaging te compenseren. De HCO3 -concentratie moet worden verlaagd. De nieren doen dit door geen HCO3- meer aan het bloed
af te geven. Ook worden er actief HCO3 --ionen uit het bloed gehaald en uitgescheiden. Om
het lichaam bij een respiratoire alkalose een handje te helpen is het verstandig om een
hyperventilerende patiënt in een zak te laten ademen. Hierdoor ademt hij een groot deel van
zijn eigen CO2 in waardoor de concentratie ervan weer wat stijgt. Als de patiënt is bedaard
kan er weer normaal geademd worden. Vaak heeft het lichaam de pH-waarde van het bloed
dan al weer grotendeels onder controle.
Een respiratoire alkalose kenmerkt zich door een hoge pH, een lage pCO2 en een lage HCO3-concentratie.

4.3.

Metabolisch

4.3.1. Metabolische acidose
In het geval van een metabolische acidose zijn het niet de longen die voor verzuring zorgen.
Er zijn verschillende andere redenen aan te wijzen waardoor een metabolische acidose kan
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ontstaan. Het is de een na meest voorkomende vorm van een zuur-base evenwichtsverstoring.
Hieronder staan de belangrijkste oorzaken:
-

-

-

Ernstige, aanhoudende diarree voorkomt dat HCO3- uit de
feces in het bloed geresorbeerd kan worden omdat het niet
lang genoeg in de darmen blijft. Deze HCO3--ionen zijn
hoofdzakelijk afkomstig van het voedsel en de alvleesklier
die NaHCO3 aan de spijsbrij toevoegt om het maagzuur erin
te neutraliseren. Diarree kan dus een tekort aan HCO3 veroorzaken waardoor H3O+ onvoldoende wordt gebufferd.
Hierdoor daalt de pH.
Nierafwijkingen kunnen ervoor zorgen dat de nieren niet in
staat zijn om extra HCO3- aan het bloed af te staan.
Diabetes mellitus die niet behandeld wordt doet het lichaam Figuur 4.3 Hoge nood…
voor het grootste deel overschakelen op vetverbranding. In
tegenstelling tot glucose, komt er bij vetverbranding veel zuur vrij. Als vet de primaire
brandstofbron van het lichaam is, komt er veel te veel H3O+ in het bloed terecht.
Uithongering heeft hetzelfde effect als onbehandelde diabetes mellitus. Het lichaam
schakelt over op vetverbranding waardoor te veel H3O+ ontstaat.
Overmatige alcoholconsumptie leidt tot een verhoging van de alcoholconcentratie in
het bloed. Alcohol wordt afgebroken tot acetaldehyde en dan tot azijnzuur. Verzuring
van het bloed is het gevolg.

Veranderingen in de respiratiesnelheid kunnen duiden op een poging van de longen om een
metabolische acidose of alkalose tegen te gaan. Bij een metabolische acidose zal er sneller en
dieper worden geademd om zodoende extra CO2 uit het bloed te halen. Dit geeft een lagere
pCO2 en gaat de verzuring tegen.
Een metabolische acidose kenmerkt zich door een lage pH, een lage pCO2 en een lage HCO3-concentratie.

4.3.2. Metabolische alkalose
Dit type alkalose komt veel minder vaak voor dan een respiratoire alkalose. De oorzaken van
een metabolische acidose zijn vrij uiteenlopend:
-

-

Constipatie zorgt voor overmatige reabsorptie van HCO3 - uit de feces in de darmen.
De HCO3--concentratie van het bloed stijgt hierdoor waarop ook de pH stijgt.
Braken geeft een lege maag. Het lichaam zorgt er in relatief korte tijd weer voor dat
er zo snel mogelijk maagzuur in de maag terechtkomt om indringers na het eten te
doden. H3O+ wordt uit het bloed gehaald en komt in de maag terecht. Dit zorgt voor
een verlaging van de H3O+-concentratie en dus voor een verhoging van de pH.
In voedsel en medicijnen komt geregeld NaHCO3 voor. Als er te veel HCO3 - wordt
geconsumeerd kan dit leiden tot een verhoging van de pH.

Een metabolische alkalose wordt door de longen aangepakt met langzame en lichte
ademhaling. Hierdoor stijgt de pCO2 waardoor het bloed zuurder wordt.
Een metabolische alkalose kenmerkt zich door een hoge pH, een hoge pCO2 en een hoge
HCO3--concentratie.
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Bepalen van de oorzaak van een acidose/alkalose

Zoals de cursieve lichtblauwe conclusies aan het eind van elk van de zojuist besproken
subparagrafen al aangaven, zijn er drie waarden nodig om te bepalen of er sprake is van een
acidose of alkalose en of deze respiratoir of metabolisch is. Deze drie waarden zijn de pH, de
pCO2 en de HCO3 --concentratie. De numerieke waarden zijn voor geneeskundigen natuurlijk
interessant om te weten. Aan de hand hiervan kan de oorzaak van de verstoring van de pH
bepaald worden. De drie waarden worden door een lichaam in fysiologisch normale
omstandigheden binnen grenzen gehouden. Deze grenzen7 staan in de volgende tabel
weergegeven:
Normale waarde in bloed
Respiratoire acidose
Respiratoire alkalose
Metabolische acidose
Metabolische alkalose

pH 7,35-7,45

pCO2 35-45 mm Hg

↓
↑
↓
↑

↑
↓
↓
↑

[HCO3-]
mmol/L

22-26
↑
↓
↓
↑

Een pijltje omhoog geeft een hogere waarde dan de norm aan en een pijltje omlaag een lagere
waarde. Uit de tabel is op te maken wanneer er sprake is van een bepaald type acidose of
alkalose. Het is belangrijk om hier rekening te houden met het volgende verschil. De zwarte
pijlen geven de feitelijke reden waarom er sprake is van een acidose of alkalose aan. De rode
pijlen gelden voor verhoogde of verlaagde waarden die het gevolg zijn van compensatie door
het lichaam. Anders gezegd: de zwarte pijlen zijn verhogingen of verlagingen die de oorzaak
van het probleem zijn, terwijl de rode pijlen juist voor de oplossing zorgen.
Naast het acidose/alkalose en respiratoir/metabolisch onderscheid valt er nog een onderscheid
te maken, namelijk het verschil in acute en chronische verstoringen van het zuur-baseevenwicht. Een acute verstoring is een verstoring die in korte tijd is ontstaan en een
chronische verstoring werkt al een langere tijd. Een acute acidose of alkalose wordt door de
bloedbuffers opgevangen. Dit is een snelle methode, maar verliest op den duur kracht (de
buffers kunnen immers ‘opgaan’). Daarom wordt er op langere termijn een duurzamere
methode als oplossing ingezet: de nieren. De nieren zijn weliswaar de langzaamste
buffersystemen maar wel verreweg de krachtigste. In het geval van chronische acidose of
alkalose zullen vooral de nieren actief zijn in de compensatie van de verstoring, aangezien
deze dan de tijd hebben gehad om hun werk te doen.
Een mooie samenvatting van de besproken theorie kan gegeven worden aan de hand van een
diagram. Figuur 4.4 laat zien bij welke waarden van de pH, pCO2 en [HCO3 -] er sprake is van
welke aandoening.

7

Waarden afkomstig uit: Marieb, Elaine N. (2001, 5th edition), Human Anatomy & Physiology, US, Pearson
Education
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Figuur 4.4 Acidose/alkalose nomogram

In dit diagram is goed te zien dat er bij een pH lager dan ongeveer 7,4 sprake is van acidose
en bij een pH hoger dan 7,4 van alkalose. Een hoge [HCO3-] kan ofwel duiden op een
metabolische alkalose (waarbij de verhoging de oorzaak van het probleem is) ofwel op een
respiratoire acidose (waarbij de verhoging juist ter compensatie is). Een lage [HCO3 -] kan een
metabolische acidose betekenen (oorzaak van het probleem) of een respiratoire alkalose (ter
compensatie). De pCO2 is met schuine lijnen in de grafiek gezet. Een hoge pCO2 betekent een
respiratoire acidose (oorzaak van het probleem) of een metabolische alkalose (ter
compensatie). Tenslotte kan een lage pCO2 duiden op een respiratoire alkalose (oorzaak van
het probleem) of een metabolische acidose (ter compensatie).
Het verschil tussen acuut en chronisch is te zien door te bepalen hoe dicht de pH bij de norm
van 7,4 ligt. Een acute acidose of alkalose wordt snel maar relatief onnauwkeurig bestreden
door de bloedbuffers. Een chronische acidose of alkalose wordt door de langzame maar veel
preciezere nieren bestreden. De pH zal hier dus dichter bij de norm liggen.
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Conclusie
We zijn nu aan het einde van het werkstuk gekomen. In de inleiding heb ik de volgende
hoofdvraag geformuleerd:
Hoofdvraag:
Via welke regelsystemen houdt het menselijk lichaam de zuurgraad van het bloed constant?
Na het schrijven van dit werkstuk ben ik tot het volgende antwoord op deze hoofdvraag
gekomen:
Antwoord hoofdvraag:
De zuurgraad van het bloed in het menselijk lichaam wordt constant gehouden door een
wisselwerking tussen chemische en biologische processen. Buffers vormen het chemische
aspect binnen de pH-homeostase. Zij zorgen voor directe compensatie na een verandering
van de pH in korte tijd. Organen vormen het biologische aspect binnen de pH-homeostase. De
longen en nieren vervullen hierin een prominente rol en zorgen voor nauwkeurige
compensatie die op langere termijn werkt. Door de wisselwerking is het chemische aspect
afhankelijk van het biologische aspect en andersom.
Als verdieping in deze hoofdvraag volgen nu de antwoorden op de deelvragen:
Deelvraag hoofdstuk 1:
Wat is pH en welke rol speelt de pH in het menselijk lichaam?
Antwoord deelvraag hoofdstuk 1:
De pH wordt gedefinieerd als het negatieve logaritme van de concentratie H+-ionen in een
oplossing en is een maat voor de zuurgraad. Het is van vitaal belang dat de pH-waarde in het
lichaam rond 7,4 gehouden wordt. Verschillende factoren kunnen variaties in de zuurgraad
veroorzaken. Deze factoren hebben gemeen dat ze invloed hebben op de H+ionenconcentratie.
Deelvraag hoofdstuk 2:
Wat zijn buffers en welke rol spelen ze in de pH-homeostase?
Antwoord deelvraag hoofdstuk 2:
Buffers zijn mengsels die een dreigende verandering in pH kunnen tegengaan. Een
buffermengsel bestaat uit een zwak zuur met zijn geconjugeerde base of een zwakke base met
zijn geconjugeerd zuur. In het lichaam zijn verschillende buffers actief die bijdragen aan de
pH-homeostase.
Deelvraag hoofdstuk 3:
Wat is de rol van de organen bij de pH-homeostase?
Antwoord deelvraag hoofdstuk 3:
Zonder organen is er geen bufferwerking in het bloed mogelijk. De longen beïnvloeden de pH
door koolstofdioxide in een bepaalde mate uit het bloed te halen. Chemoreceptoren meten de
pH waarde van het bloed en kunnen aan de hand van deze meting de respiratiesnelheid
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beïnvloeden. De nieren beïnvloeden de pH door waterstofcarbonaationen aan het bloed toe te
voegen of door deze juist uit het bloed te halen.
Deelvraag hoofdstuk 4:
Welke gezondheidscomplicaties kunnen een verstoring van de pH-waarde van het bloed
veroorzaken en hoe wordt zo’n verstoring opgelost?
Antwoord deelvraag hoofdstuk 4:
Een verstoring van de pH-waarde kan worden veroorzaakt door respiratoire of metabolische
afwijkingen. Een respiratoire acidose wordt veroorzaakt door onv
oldoende lozing van koolstofdioxide in de longen en wordt opgelost door extra
waterstofcarbonaationen aan het bloed af te geven. Een respiratoire alkalose wordt
veroorzaakt door overmatige lozing van koolstofdioxide uit de longen en wordt opgelost door
actief waterstofcarbonaationen uit het bloed te halen. Een metabolische acidose wordt
veroorzaakt door een tekort aan waterstofcarbonaationen als gevolg van metabolische
processen en wordt opgelost door een hogere respiratiesnelheid. Een metabolische alkalose
wordt veroorzaakt door een teveel aan waterstofcarbonaationen als gevolg van metabolische
processen en wordt opgelost door een lagere respiratiesnelheid.
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Oriënteren op onderwerpen. Verschillende boeken over fysiologische/medische
onderwerpen van de bibliotheek geleend. Door de boeken bladeren en
potentiële onderwerpen noteren. Selecteren op onderwerpen met zowel
chemische, biologische als medische aspecten. Vervolgens selecteren op
praktisch haalbare onderwerpen (rekening houdend met een practicum).
Overleg met begeleider over de onderwerpen. Uiteindelijk is de keuze gevallen
op het onderwerp pH-homeostase. In de komende dagen verder georiënteerd op
het onderwerp. Raadplegen van verschillende websites.
Verder bekijken en ordenen van informatie, nuttige delen onderstrepen en
noteren, duidelijkere opzet van het werkstuk bepalen aan de hand van de
onderwerpen die in de bronnen aan bod zijn gekomen, concreet: wat is pH, rol
van pH in het lichaam, deel van algemene uitleg buffer
Dieper ingaan op de werking van buffers. Rekenen aan buffers. Uitgebreid
bekijken van de Henderson-Hasselbach vergelijking. Begin aan bestuderen van
de rol van hemoglobine op de zuurgraad van het bloed.
De Henderson-Hasselbach vergelijking toegepast op de carbonaatbuffer
bestuderen en begrijpen. Hieraan gerekend. Algemene formule opgeschreven.
Internetbronnen helemaal doorgewerkt. Veel aantekeningen gemaakt,
nagedacht over experiment (misschien namaken van het buffersysteem, of
opstellen van een titratiecurve). Wet van Le Châtelier herhaald en toegepast op
het evenwicht in het bloed.
Alle belangrijke stukken uit de bibliotheekboeken gescand en uitgeprint.
Bronvermeldingen genoteerd.
Relatie longen/nieren met chemische buffersystemen gelezen en begrepen. Dit
wordt een erg belangrijk gedeelte van het PWS.
Eerste keer experiment gedaan. Oplossingen gemaakt met waarden uit de
bronnen. 24 mmol/L NaHCO3 getitreerd met 25 mmol/L HCl (aq). De pKz is
ongeveer 7,8, terwijl deze volgens BINAS 6,35 moet zijn. Nadenken over
vervolgexperiment.
De globale opmaak van het werkstuk bepaald. Indeling van hoofdstukken en
paragrafen uitgetypt. Paragraaf 1.1 helemaal getypt.
Hoofdstuk 1 helemaal afgemaakt. Verder nadenken over het practicum.
Nieuw idee voor practicum: bepalen van de buffercapaciteit van de
bicarbonaatbuffer.
Paragraaf bloedbuffers verder uitgewerkt. Bicarbonaatbuffer bijna afgerond,
enkel nog een omschrijving van de formule
Hemoglobinebuffer opgezocht en uitgewerkt. Stuk over zuurstoftransport en de
moleculaire structuur van heem uitgetypt. Reactievergelijkingen met
structuurformules getekend met Chemsketch. De twee afbeeldingen van
geoxygeniseerd en gedeoxygeniseerd heem getekend met Chemsketch.
Hoofdstuk 2 volledig afgerond. Misschien later nog ietsje meer over de
fosfaatbuffer typen. Groot deel van de tekst bij de hemoglobinebuffer
verplaatst naar hoofdstuk 3 bij de longen omdat het daar beter bij past.
Veel afbeeldingen van de longen en nieren op internet gezocht en opgeslagen.
Bronnen genoteerd.
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Paragraaf van de longen verder uitgewerkt. Veel informatie over de
moleculaire structuur van hemoglobine uitgetypt.
Paragraaf 1.3.2 erbij getypt. Deze paragraaf vormt een soort brug naar de
volgende twee hoofdstukken.
Practicum helemaal herhaald. 10 mL 24 mmol NaHCO3-oplossing getitreerd
met 20 mL 25 mmol HCl-oplossing. Curve uitgeprint en bekeken. Het resultaat
is deze keer veel beter, de pKz is nu 6,6. We hebben de pH-meter getest om te
kijken of deze een afwijking had. Bij een pH van 4,0 gaf de meter pH = 4,1
aan. Als we rekening houden met deze afwijking komt de gemeten pKz tot de
waarde van 6,5. Dit ligt aardig in de buurt bij de waarde in BINAS (6,35).
Alvast kijken naar de curve van het experiment. Hieruit kan misschien de
buffercapaciteit gehaald worden.
De curve kritisch bekeken. Equivalentiepunt, halverwegepunt, pKz nauwkeurig
bepaald. Gekeken naar de buffercapaciteit. Er werd 3,20 mL HCl-oplossing
toegevoegd om de pH vanaf de pH van het bloed (7,4) te laten dalen met 1
eenheid (tot 6,4).
Begonnen met uittypen van het practicum als aparte paragraaf in hoofdstuk 2.
De grafieken van het practicum op de computer bewerkt zodat het omslagpunt,
equivalentiepunt en de waarden die nodig zijn voor de berekening van de
buffercapaciteit duidelijk aangegeven zijn. Opstelling van het practicum
getekend in Adobe Photoshop 7.0.
De resultaten van het practicum verder uitgewerkt. Berekeningen met deze
resultaten uitgevoerd. Bijlagen toegevoegd.
Practicum bijna helemaal uitgetypt. Chemoreceptoren getypt. Begin gemaakt
met de paragraaf over de nieren. Informatie beoordeeld en een indeling
gemaakt.
Laatste gegevens van het practicum in het verslag verwerkt. Laatste
berekeningen gedaan.
De theorie over de nierwerking op bioplek.org nog eens bekeken. Paragraaf 3.2
helemaal uitgetypt. Plaatjes ter verduidelijking van de bufferweking van de
nieren in Adobe Photoshop getekend.
De verdeling van de medische onderwerpen in hoofdstuk 4 bepaald. Relevantie
informatie beoordeeld en geselecteerd. Aantekeningen gemaakt. Paragraaf 4.1
helemaal uitgetypt.
Hoofdstuk 4 helemaal afgemaakt.
Hoofdstuk 1 herlezen. Inleiding getypt.
Hoofdstuk 2 herlezen. Bufferdeel op enkele plekken aangepast.
Hoofdstuk 3 en 4 herlezen. Afbeeldingen herschikt.
Voorwoord en conclusie getypt. Bronnenlijst in het werkstuk verwerkt.
Opmaak bekeken en aangepast. Spellingfouten check.
Het hele werkstuk herlezen. Ook door mijn ouders laten lezen. Laatste foutjes
verbeterd. Omslag en titelpagina gemaakt. Werkstuk uitprinten, inbinden en
dan ben ik eindelijk klaar!
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Bijlage
De grafieken in deze bijlagen zijn gemaakt met de software van CMA Coach.
BIJLAGE 1:

Titratiecurve:
10 mL 24 mmol/L NaHCO3-opl.
met 20 mL 25 mmol/L HCl-opl.

BIJLAGE 2:

Titratiecurve:
10 mL 24 mmol/L NaHCO3-opl.
met 20 mL 25 mmol/L HCl-opl.
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BIJLAGE 3:

Titratiecurve:
5 mL 24 mmol/L NaHCO3-opl.
met ca. 15 mL 25 mmol/L HClopl.

BIJLAGE 4:

Titratiecurve:
10 mL 24 mmol/L NaHCO3-opl.
met 20 mL 25 mmol/L HCl-opl.
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Afbeeldingen:
Figuur
1.1

Naam
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zwak zuur
Practicum
Practicumopstelling
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2.1
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Ademhalen
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opgelost
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4.2

Hyperventilatie

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
3.10
3.11

4.3
4.4

Bron
http://community.nursingspectrum.com/MagazineArticles/im
ages/11971-1.jpg
http://ros.demon.nl/ros/Plaatjes/pH-schaal-600.gif
Zelfgemaakt met Adobe Photoshop 7.0
Zelfgemaakt met ACD Labs 12.0 ChemSketch
http://www.maine.gov/dhhs/eng/water/images/beakers.jpg
Zelfgemaakt met ACD Labs 12.0 ChemSketch en Adobe
Photoshop 7.0
http://2.bp.blogspot.com/_207DNIaLgc/TBTbM65cR1I/AAAAAAAAAII/PIsQ_ycOciw/s1600/pr
otein+structure.JPG
http://www.kiesbeter.nl/object_binary/o1678.gif
http://media.web.britannica.com/eb-media/37/92937-0341E4EA526.jpg
Zelfgemaakt met Adobe Photoshop 7.0
Zelfgemaakt met Adobe Photoshop 7.0
Zelfgemaakt met Adobe Photoshop 7.0
Zelfgemaakt met Adobe Photoshop 7.0
http://www.bio.miami.edu/~cmallery/150/chemistry/hemogl
obin.jpg
Zelfgemaakt met ACD Labs 12.0 ChemSketch

http://www.thelifetree.com/images/kidney02.jpg (Ook zelf
bewerkt met Adobe Photoshop 7.0)
http://en.academic.ru/pictures/enwiki/71/Gray1129.png
Zelfgemaakt met Adobe Photoshop 7.0

Zelfgemaakt met Adobe Photoshop 7.0
Zelfgemaakt met Adobe Photoshop 7.0
http://www.dokter-htan.nl/uploads/3f/Ob/3fOb09_kxl8K_6WaLeFVIg/aesculaap.
jpg?w=93%3Bh=115
http://www.logopediemeijer.nl/logopediemeijernl/images/ill
ustraties/151_281_hyperventilatie.jpg
http://www.windhonden.nl/pics/diarree.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Acid-base_nomogram.svg

Hoge nood…
Acidose/alkalose
nomogram
Bron omslagafbeelding: http://www.sxc.hu/ Zelf bewerkt met Adobe Photoshop 7.0
Alle structuurformules zonder bronvermelding zijn gemaakt met ACDLabs 12.0 ChemSketch.
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