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Inleiding 

Ons lichaam is een meesterwerk. En niet alleen dat van onszelf, maar van alle organismen. De natuur 
is een galerij bewoond door organismen geoptimaliseerd door de creativiteit van de natuurlijke 
selectie. De beeldhouwer is dus de evolutie. Die maakt gebruik van de beschikbare chemie en 
natuurkunde om de geoptimaliseerde assemblages uit te vinden met een functie die moeilijk te 
verslaan is met de geavanceerde technologieën.  

Moleculaire "edelstenen" zijn niet alleen samenstellende delen van onze cellen, maar worden 
uitgescheiden als extracellulaire matrix om de meercellige organismen van opvallende mechanische 
eigenschappen te voorzien. Collageen en elastine zijn bekende voorbeelden van de eiwitten die de 
weefsels voorzien van de sterkte en elasticiteit. Hetzelfde belang vertonen bepaalde moleculen van 
koolwaterstofaard, die sterk gehydrateerd zijn en in vele gemodificeerde varianten waardoor ons 
lichaam zich in veel opzichten "slim" en kosteneffectief  kan gedragen. 

In onze taak ervaar je een van de belangrijkste extracellulaire matrixmoleculen - het hyaluronzuur - 
vanuit verschillende gezichtspunten om de eigenaardige eigenschappen ervan te ontdekken. Er moet 
worden vermeld dat hyaluronzuur steeds meer interesse krijgt in de biogeneeskunde als biochemisch 
middel, dat kan worden gebruikt om verschillende pathologieën te behandelen, om in vitro gekweekte 
weefsels te helpen voor regeneratiegeneeskunde of zelfs kan worden gebruikt voor verfraaiing of anti-
verouderingsinterventies. Om het hyaluronzuur te isoleren en goed te karakteriseren, moeten 
chemische en fysische methoden  worden toegepast. Onze taak is om sommige ervan te gebruiken 
met de bedoeling de grenzen tussen de disciplines van de natuurwetenschap te vervagen. Zoals reeds 
vermeld, bundelden biologie, scheikunde en natuurkunde zich tot een evolutionaire 
"beeldhouwer""#$%. 
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Deel A 
Introductie 

Huid – veel lagen, verschillende samenstelling 

Zoogdierhuid bestaat uit verschillende lagen en vervult verschillende rollen. Zij bedekt en beschermt 
het lichaam, maakt communicatie de met externe omgeving mogelijk, onderhoudt homeostase van 
het lichaam, enz. De huid van een bepaalde soort is aangepast aan zijn levensstijl en habitat. We zullen  
de huid van een huismuis  nader bekijken (Mus musculus, Fig.  A1) alsook die van een naakte molrat 
(Heterocephalus glaber, Fig. A2). Beide zijn knaagdieren (Rodentia) en hun lichamen zijn van 
vergelijkbare grootte. Hun levensstijl verschilt echter  aanzienlijk. 

 

Fig. A1 Huismuis. 

 

 

Fig. A2 Naakte molrat. 
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Materiaal en chemicaliën voor experimenten in Taak 1 en Taak 2 

Elk team 

• Microscoop 
• Gedestilleerd water in een spuitfles 
• Plastic Falcon buisje gelabeld H – met 8 mL hematoxyline kleurstof 
• Plastic Falcon buisje met het label E – met 8 mL eosinekleurstof 
• Beker als rek voor de Falcon buisjes 
• Eppendorf buis met het label M – met 1 mL montagemedium Rotihistokitt 
• 4 kunststof Pasteur pipetten 
• 2 bekers voor afval – één voor vloeibaar afval, tweede voor vast afval 
• Tang voor betere manipulatie van objectglaasjes 
• 2 Petrischaaltjes met 4 objectglaasjes met het label A, B, C, D en twee lange afdekglaasjes 
• Kunststofdoos met twee ingebouwde glazen buizen  
• Papieren handdoekjes of tissues 

 

Gedeeld in elk laboratorium 

• Handschoenen, verschillende maten (kies je maat) 
• Wandklok 
• Glazen potten met deksels met daarin: 

- Rotihistol (gelabeld Roti) 
- 100% ethanol (gelabeld EtOH 100) 
- 96% ethanol (gelabeld EtOH 96) 
- 80% ethanol (gelabeld EtOH 80) 
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Taak A1 (20,5 punten) 
Voor de eerste taak gebruikt u twee objectglaasjes: glaasje A en glaasje B. Er zijn verschillende paraffine 
huidcoupes aangebracht op elk glaasje. Het ene glaasje bevat huidcoupes van muizen, het andere 
coupes van naakte molratten. Beide huiden waren gefixeerd, ingebed in paraffine en dunne coupes 
werden op microtoom gesneden. 

Voer tezelfdertijd dezelfde histologische kleuring uit op beide glaasjes door het onderstaande protocol 
te volgen. Wees extra voorzichtig om de huidcoupes niet aan te raken;  ze kunnen heel gemakkelijk 
worden afgewreven of beschadigd! 

Experimentele procedure 

1. Verwijder de paraffine van beide coupes in Rotihistol gedurende 5 min. Steek het glaasje 
in de overeenkomstig gelabelde glazen pot. (Er zijn groeven in de glazen wand om de 
waarin de uiteineden van de glaasjes kunnen geschoven worden.) Ga hierbij voorzichtig te 
werk. Naburige glaasjes mogen elkaar niet raken. 

2. Breng de glaasjes over in 100% ethanol, incubeer gedurende 4 minuten. 
3. Breng de glaasjes over in 96% ethanol, laat daar 4 min hydrateren. 
4. Breng de glaasjes over op 80% ethanol, laat daar 4 min hydrateren. 
5. Breng de glaasjes terug naar je werktafel en plaats ze op de glazen buisjes die in de plastic 

doos zijn ingebouwd met de huidcoupes naar boven gericht zoals in het onderstaande 
diagram.  Spoel de glaasjes minstens 5 keer af met veel gedestilleerd water. Het water 
moet zachtjes stromen om te voorkomen dat de coupes worden weggespoeld. Doe verder 
met de stappen 6-9 eveneens in de plastic doos met de ingebouwde glazen buisjes) 

 
6. Bedek alle coupes met ca. 3 mL hematoxyline op elk preparaat, incubeer in hematoxyline 

gedurende 3 minuten. 
7. Spoel de glaasjes voorzichtig en voorzichtig af met gedestilleerd water totdat je de 

overtollige kleurstof wegspoelt. 
8. Bedek alle coupes met ca. 3 mL eosine op elk preparaat, incubeer in eosine gedurende 3 

min. 
9. Spoel de glaasjes voorzichtig af met gedestilleerd water totdat alle overtollige kleurstof is 

verwijderd. 
10. Steek de glaasjes in de glazen pot met 80% ethanol, dehydrateer gedurende 3 minuten. 
11. Breng ze over in 96% ethanol, dehydrateer ze verder gedurende 3 minuten. 
12. Breng de glaasjes over in 100% ethanol en incubeer gedurende 4 minuten. 
13. Incubeer in Rotihistol gedurende 5 min. 
14. Breng de glaasjes terug naar je werktafel. Leg ze op een blad keukenpapier en bedek het 

gebied voorzichtig de huidcoupes met Rotihistokitt. Raak de coupes NIET aan. Dek af met 
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lange dekglaasjes, vermijd luchtbellen. Wacht enkele minuten voordat je de glaasjes onder 
de microscoop legt. 

15. Observeer eerst met 10x objectief, later met 40x objectief. Let op, het montagemedium is 
nog steeds niet vast! 

Teken een representatief beeld van jouw coupes A en B. Label ze met behulp van termen uit tabel 1 
hieronder en eventuele aanvullende termen die nodig zijn om structuren die je hebt getekend te 
labelen. Gebruik zoveel mogelijk termen voor deze voorbeelden. Hoe dan ook, je hoeft ze niet allemaal 
te gebruiken en je moet alleen structuren tekenen en labelen die je echt kunt zien.  Observeer de 
coupe zorgvuldig en beslis welk glaasje muis / mol-rat huidcoupes bevat. 

Een haar erector spiertje 
B basaal membraan 
C bloedvat 
D celwand 
E chondrocyt 
F bindweefsel 
G rode bloedcel 
H dermis 
I opperhuid 
J epitheel 
K gliacel 
L haarzakje 
M microvilli 
N dwars gestreept spierweefsel 
O ribosomen 
P talgklier 
Q gladde spiercellen 
R vacuole 

Tabel A1 

 

Vraag A1.1 Teken een representatief deel van een coupe van preparaat A in vak 1.1 van het 
antwoordblad. Label met letters uit tabel 1. (8 punten) 

Vraag A1.2 Teken een representatief deel van een coupe van preparaat B in vak 1.2 van het 
antwoordblad. Label met letters uit tabel 1. (8 punten) 

Vraag A1.3 Vul de juiste letter (A of B) van je preparaten in op het overeenkomstige dier waarvan 
de huidcoupes zijn gemaakt in het juiste vak in het antwoordblad. (1 punt) 

Vraag A1.4 Het buitenste deel van de huid wordt epidermis genoemd. In ten minste één van de 
monsters kun je mogelijk de lagen onderscheiden. De tabel bevat vereenvoudigde beschrijvingen van 
deze lagen. Label ze correctmet de corresponderende nummers in een van jouw tekeningen uit vraag 
A1.1 of A1.2. (2 punten) 
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1 Stratum 
granulosum 

Cytoplasma van cellen in deze laag is gevuld met dichte massa's filaggrine en 
andere eiwitten geassocieerd met keratine tonofibrillen, waardoor ze worden 
gekoppeld aan grote cytoplasmatische structuren. De cellen bevatten ook 
kleine structuren met veel lamellen die verschillende lipiden en glycolipiden 
bevatten. De lamellaire korrels ondergaan exocytose en produceren een 
lipidenrijke, ondoordringbare laag rond de cellen in deze laag. 

2 Stratum basale Gekenmerkt door intense mitotische activiteit. Bevat de meeste 
voorlopercellen voor alle epidermale lagen. 

3 Stratum 
corneum 

Cellen van deze laag worden continu afgeworpen. De cellen bevatten alleen 
amorfe, fibrillaire eiwitten. Hun plasmamembranen zijn omgeven door een 
lipidenrijke laag. 

4 Stratum 
spinosum | 

Cellen die zeer actief keratines synthetiseren in het cytoplasma. De 
keratinefilamenten verzamelen zich in bundels die tonofibrillen worden 
genoemd en die lagen bij elkaar houden door cel-celcontact te onderhouden. 
Tijdens histologische verwerking krimpen de cellen meestal iets, wat leidt tot 
een wazig uiterlijk. 

 
Tabel A2 

Vraag A1.5 Observeer welke delen van het monster het meest intens gekleurd zijn door 
hematoxyline. Houd er rekening mee dat hematoxyline een basische kleurstof is, wat betekent dat het 
anionische celcomponenten kleurt. Welk biomolecuul is hoogstwaarschijnlijk het doelwit van 
hematoxylinekleuring? Geef het overeenkomstige molecuul aan met een vinkje (Ö ) in tabel 1.5 op het 
antwoordblad (selecteer 1 antwoord). (1,5 punten) 

cellulose 

Water 

DNA 

transmembraaneiwitten 

fosfolipiden 

eenvoudige suikers (oligosachariden) 

 

DE PREPARATEN A EN B MOETEN OP JE WERKBLAD BLIJVEN LIGGEN. ZE WORDEN VERZAMELD EN 
GEËVALUEERD! 
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Taak A2 (13 punten) 

Naast cellen bevat de huid ook extracellulaire ruimte gevuld met zogenaamde extracellulaire matrix 
(ECM).  ECM bestaat uit verschillende moleculen – eiwitten, water, ionen en polysachariden.  Een 
dergelijke component is hyaluronzuur (hylauronan, HA).  Van de naakte molrat is bekend dat zij zeer 
grote HA-moleculen produceert (hoog molecuulgewicht van 6-10 MDa). 

HA kan in de huidcoupes worden gevisualiseerd  met behulp van gelabeld HA-bindend proteïne. Deze 
proteïne kleeft aan het HA en kleurt het HA-rijke gebied bruin. Aan de andere kant kunnen de HA-
moleculen worden afgebroken - zowel in de huid in vivo als in de huidcoupes door enzymen die 
hyaluronidasen worden genoemd. 

In Taak 2 onderzoek je preparaten (glaasjes) C en D. Nogmaals, er zijn huidcoupes van muis en naakte 
molrat op die preparaten (niet noodzakelijkerwijs in dezelfde volgorde als in taak 1). Beide coupes 
waren verdeeld in twee coupes (gelabeld 1 en 2). Een deel van elk preparaat werd behandeld met 
hyaluronidase, terwijl het andere deel een nepbehandeling onderging en dient als controle. 

De preparaten zijn reeds gekleurd met HA-bindend peptide. Om de herkenning van de huidlaag te 
vergemakkelijken, werden de coupes tegelijkertijd gekleurd met hematoxyline. 

Observeer alle vier de preparaten (C1, C2, D1, D2) onder de microscoop. Focus op overeenkomsten en 
verschillen tussen de preparaten. 

 

Vraag A2.1 Teken alle vier de coupes in overeenkomstige delen van vak 2.1 in het antwoordblad. Je 
afbeelding hoeft niet zo gedetailleerd te zijn als in taak 1; probeer de belangrijkste verschillen tussen 
de coupes vast te leggen. Geef de HA-rijke laag met prominent bruin signaal aan met een pijl. Doe dit 
in die coupes waar het duidelijk aanwezig is door een pijl en label het correct met de naam van de laag. 
(8 punten)  

Vraag A2.2 Analyseer preparaten C1, C2, D1, D2 en beslis welk deel met hyaluronidase is behandeld 
en welk deel alleen nep is behandeld. Beoordeel ook de dierlijke oorsprong van elke coupe. Schrijf de 
code van het preparaat (C1, C2, D1, D2) in het overeenkomstige veld in het antwoordblad. (2 punten) 
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Vraag A2.3 Waar komen de extracellulaire matrixcomponenten vandaan? Kies de juiste 
verklaring(en) met betrekking tot de oorsprong van de eiwit- en polysaccharidemoleculen in de matrix 
en label met een vinkje (Ö ) in het antwoordblad. (1 punt) 

Ze worden direct uit de omgeving gehaald. Het dier neemt geselecteerde moleculen op in 
zowel oppervlakkige als diepere huidlagen en houdt ze daar dagen of langer vast. 

 

Ze worden grotendeels gesynthetiseerd door het microbioom van de huid (voornamelijk 
bacteriën). Dieren met verschillende microbiomen vertonen een verschillende 
samenstelling van extracellulaire matrix. 

 

Ze worden uitsluitend gesynthetiseerd door levercellen. Bloed en lymfe transporteren ze 
naar de huid. 

 

Ze worden gesynthetiseerd door cellen direct in het weefsel. Sommige moleculen worden 
in de cellen gemaakt en vervolgens geëxporteerd door exocytose; andere worden 
gesynthetiseerd door transmembraanenzymen. 

 

 

Vraag A2.4 Wat is de rol van HA in de huid en andere weefsels? Geef de juiste antwoorden aan 
met een vinkje (Ö )  in het antwoordblad. (2 punten) 

Het zorgt voor voldoende hydratatie van het weefsel.  

Het kan dienen als smeermiddel, bijvoorbeeld in 
gewrichten. 

 

Het heeft een grote ruimtevullende capaciteit.  

Het reguleert de migratie van cellen.  
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Taak A3 (20 punten, geen experimenteel werk vereist) 

Vraag A3.1 Een van de epidermale celtypes zijn melanocyten die meestal in de stratum basale 
worden aangetroffen. Hun belangrijkste functie is de productie van pigmenten die melanines worden 
genoemd in membraangebonden organellen, de melanosomen. Melanosomen worden langs 
microtubuli getransporteerd naar de periferie van de cel en in cytoplasmatische extensies. Welk type 
moleculaire motoren zijn volgens jou verantwoordelijk voor dit transport ? Schrijf je antwoord in het 
antwoordblad. (1 punt) 

A. Kinesinen 
B. Dyneins 
C. Myosins 

Uiteinden van de cytoplasmatische extensies breken af en ondergaan fagocytose door omLiggende 
keratinocyten. In deze cellen vormen melanosomen beschermende supranucleaire kapjes, die DNA 
beschermen tegen mutagene effecten van UV-straling.  

Twee hoofdtypen melanines zijn aanwezig bij zoogdieren: eumelaninen en feomelanines.  
Eumelaninen zijn zwart of donkerbruin van kleur, terwijl feomelanines rood, roze of geel zijn. Relatief 
minder eumelaninen dan feomelanines worden geproduceerd bij mensen met rood haar of een 
lichtere teint, waardoor ze vatbaarder zijn voor zonnebrand vanwege de verminderde effectiviteit van 
feomelanines tegen UV-straling. Hieronder zieje een grafiek van de absobantie van eumelaninen en 
feomelanines als functie van de golflengte. 

 

Fig. A3 
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Vraag A3.2 Bepaal welke curve overeenkomt met eumelaninen en welke met feomelanines. Schrijf 
uw antwoorden in de tabel in het antwoordblad. (0.5 punten) 

Vraag A3.3 Welke opties hieronder verklaren jouw beslissing?  Kies alle stellingen die van toepassing 
zijn en geef ze aan met een vinkje (Ö )   in de tabel in het antwoordblad (selecteer 0-3 antwoorden). (1.5 
punten) 

a) De totale hoeveelheid licht die door eumelaninen gaat, zal naar verwachting lager zijn, daarom 
zal de curve lager zijn op de grafiek. 

b) Op basis van hun bekende functie zou men kunnen verwachten dat eumelaninen meer 
absorberen in het UV-deel van de spectra, daarom zal de absorptie in het rechterdeel van de 
grafiek hoger zijn. 

c) Op basis van de kleur van feomelaninen kunnen we verwachten dat er meer licht van het gele 
tot rode deel van de spectra doorheen zal gaan, daarom zal de curve lager zijn in het 
rechterdeel van de grafiek. 

In het volgende deel zullen we geïnteresseerd zijn in de productie van melanine, melanosoomrijping 
en regulatie van deze processen. Op de volgende bladzijde staat een schema (Fig. A4) van de Raper-
Mason-route die de stappen van melaninesynthese bij muizen weergeeft. Sommige enzymen die nodig 
zijn voor de productie van feomelaninen of eumelaninen zijn aangegeven in rood.  
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Fig. A4 Raper-Mason pad van melaninesynthese. 
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Bij mensen wordt deze route en melanosoomrijping gereguleerd op basis van blootstelling van de huid 
aan UV-licht. Op de figuur onderaan vind je een vereenvoudigd beeld van deze regeling. DNA-schade 
in keratinocyten leidt tot activering van het eiwit p53 dat de expressie van een peptideprohormoon 
genaamd proopiomelanocortine (POMC) activeert. POMC wordt verder gesplitst in verschillende 
fragmenten zoals adrenocorticotroop hormoon (ACTH) of α-melanocytenstimulerend hormoon (α-
MSH) at vervolgens wordt uitgescheiden door exocytose. ACTH of α-MSH binden zich vervolgens aan 
een eiwitreceptor op het melanocytenmembraan, wat leidt tot de activering van adenylcyclase via een 
signaalcascade. Adenylcyclase katalyseert de productie van cyclisch adenosinemonofosfaat (cAMP) uit 
ATP. cAMP bindt zich aan regulerende subeenheden van eiwitkinase A (PKA), waardoor ze dissociëren 
en activeert zo de katalytische subeenheden van PKA. PKA beïnvloedt vervolgens de genexpressie op 
twee manieren. Ten eerste remt het zout-induceerbare kinase (SIK) door fosforylering. SIK fosforyleert, 
wanneer actief, een van de CREB-gereguleerde transcriptionele coactivatoren (CRTC), waardoor het 
niet in de kern kan komen.  Ongefosforyleerde CRTC migreert naar de kern en vormt een complex met 
CRE-bindend eiwit (CREB). De tweede manier waarop PKA zorgt voor expressie van deze genen is door 
directe activerende fosforylering van CREB. Het complex van CRTC en gefosforyleerde CREB bindt zich 
aan specifieke DNA-sequenties, wat leidt tot expressie van genen die coderen voor enzymen van  
onder andere de Raper-Mason-route. Deze enzymen zijn tyrosinase (TYR), tyrosinase-gerelateerd eiwit 
1 (TYRP1) en dopachrome tautomerase (DCT). 

 

Fig. A5 Regulering van de productie van melanines. 
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Vraag A3.4 Bepaal of de volgende beweringen waar zijn op basis van informatie in de bovenstaande 
tekst en figuren. Kies alle ware uitspraken en geef ze aan met een vinkje (Ö ) in de tabel in het 
antwoordblad (selecteer 0-10 antwoorden). (5 punten) 

a) POMC wordt waarschijnlijk afgelezen door ribosomen gebonden aan ruw endoplasmatisch 
reticulum. 
 

b) Grootschalige deletie in het gen dat codeert voor POMC in melanocyten zou leiden tot 
hypopigmentatie. 
 

c) Een gain-of-function (=activerende) mutatie in het gen dat codeert voor adenylylcyclase in 
melanocyten zou waarschijnlijk leiden tot hypopigmentatie omdat er minder eumelanine wordt 
geproduceerd. 
 

d) Een succesvolle remming van SIK kan leiden tot hyperpigmentatie als gevolg van meer 
melanines die worden geproduceerd. 
 

e) Een remming van cAMP-binding aan regulerende subeenheden van PKA zou leiden tot 
hyperpigmentatie. 
 

f) Een functieverlies (=remmende) mutatie in PKA in melanocyten zou leiden tot 
hyperpigmentatie. 
 

g) Een mutatie die een substitutie veroorzaakt van de serine in CRTC die wordt gefosforyleerd 
door SIK voor cysteïne, die niet kan worden gefosforyleerd door SIK, zou leiden tot 
hypopigmentatie omdat er minder eumelanine wordt geproduceerd. 
 

h) De cAMP-producerende stap van de signaalcascade in melanocyten kan leiden tot 
signaalversterking. 
 

i) In het geval van een functieverliesmutatie in het gen dat codeert voor tyrosinase (TYR), zou 
eumelanine, maar niet feomelanine nog steeds worden geproduceerd door melanocyten. 
 

j) PKA activeert SIK door fosforylering. 

 

Paracriene regulatie van melanogenese is niet de enige functie van ACTH. Het wordt ook geproduceerd 
in het bloed (endocriene secretie) door een specifieke populatie van cellen in de voorste hypofyse 
(adenohypofyse), en zijn belangrijkste functie is positieve regulatie van glucocorticoïde productie in de 
bijnierschors.  In hoge concentratie kan het echter hetzelfde effect hebben op melanocyten in de huid 
als hierboven beschreven.  Adenohypofysale ACTH-secretie wordt gereguleerd door ten minste twee 
mechanismen: 1) positief door corticotropine-releasing hormoon (CRH) uit de hypothalamus, en 2) 
negatief door glucocorticoïden uit de bijnierschors via een negatieve feedbacklus die ook de secretie 
van CRH regelt (Fig. A6 op volgende bladzijde). 
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Fig. A6 

 

Vraag A3.5 Beslis in welke gevallen je hyperpigmentatie verwacht op basis van de bovenstaande 
tekst en het bovenstaande schema. Vink alle juiste beweringen aan in de tabel in het antwoordblad 
(selecteer 0-4 antwoorden). (2 punten) 

a) Na vernietiging van de bijnierschors door een auto-immuunreactie 
b) In geval van een langdurige medische toediening van glucocorticoïden 
c) In het geval van een bijnierschorstumor met glucocorticoïde-producerende activiteit 
d) In het geval van een hypofyseadenoom dat ACTH produceert 

 

Epidermale derivaten maken ook deel uit van de huid. Ze ontwikkelen zich vanaf de opperhuid, maar 
bevinden zich in de dermis. Deze derivaten omvatten onder andere haar, klauwen en nagels. Andere 
belangrijke derivaten zijn huidklieren, waaronder talg-, geur-, borst- en zweetklieren. In deze sectie 
zullen we onze aandacht richten op de eccriene zweetklier. Op de volgende bladzijde staat een schema 
van de klier in de huid. Deze bestaat uit een primair secretoir (afscheidend) deel, soms secretoire spoel 
genoemd, gelegen in de dermis, en een secretoir kanaal dat het zweet naar het epidermale oppervlak 
leidt, maar ook bepalde ionen reabsorbeert, waardoor het definitieve zweet meestal hypotoon is ten 
opzidhte van interstitiële vloeistof en bloedplasma. De structuur van beide delen van de zweetklier is 
complexer, maar ga er voor het doel van deze taak van uit dat beide worden gevormd door een enkele 
laag epitheelcellen. 
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Fig. A7 Structuur van eccriene zweetklier. 

 

In het basolaterale membraan van secretoire spoelcellen gebruikt het eiwit Na+/K+ ATPase energie van 
ATP om Na+ ionen van het cytosol naar de extracellulaire vloeistof te transporteren, waardoor een 
transmembraangradiënt van dit ion ontstaat. De zweetproductie begint wanneer zenuwstimulatie 
cotransport (symport) van Cl- ionen met Na+ ionen doorheen de basolaterale membraan in de cel  
activeert, waarbij de genoemde gradiënt van Na+ als energiebron wordt gebruikt.  Cl- ionen verlaten 
vervolgens de cel via kanalen in het apicale membraan in het lumen van de secretoire spoel, gevolgd 
door Na + ionen die tussen de cellen en water osmotisch de ionen volgen  door een ander type 
membraankanalen die aquaporinen worden genoemd. Dit leidt tot de productie van isotoon primair 
zweet in vergelijking met interstitiële vloeistof of bloedplasma (deel B van Fig. A7). 

Hypotonisch zweet wordt vervolgens geproduceerd in het zweetkanaal door reabsorptie van de 
meeste Na+ en Cl- ionen (fig. 8). Na+ komt de cellen binnen via het epitheliale natriumkanaal (ENaC) op 
de apicale membranen en verlaat het omLiggende weefsel via het basolaterale membraan, 
getransporteerd door de Na +/K+ ATPase. Dit creëert de noodzakelijke elektrochemische gradiënt voor 
Na + reabsorptie van het primaire zweet. De overtollige K+ getransporteerd door de Na+/K+ ATPase 
verlaat de cel via een K+ kanaal in het basolaterale membraan. De negatieve Cl- ionen volgen de 
positieve Na+ ionen van het lumen naar de cellen en verlaten het omringende weefselinterstitium.  
Clionen passeren zowel de apicale als de basale membranen door een Cl--specifiek kanaal dat CFTR 
wordt genoemd. Water gaat echter niet uit het zweetkanaal door de plasmatische membranen van de 
begrenzende cellen omdat er, in tegenstelling tot in de secretoire spoel, geen aquaporinen zijn. De 
cellen zijn verbonden door strakke intercellulaire verbindingen, dus water kan niet opnieuw worden 
geabsorbeerd, noch door de cellen, noch eromheen, wat leidt tot de productie van hypotoon zweet 
met relatief meer water en minder ionen dan de interstitiële vloeistof of het plasmamembraan. 
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CFTR betekent ‘Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator’. Zoals de naam al doet 
vermoeden, is het een mutatie in het gen dat codeert voor het specifieke eiwit dat cystische fibrose 
veroorzaakt. Dit kanaal wordt aangetroffen in veel andere epithelia door het hele lichaam, waaronder 
de bekleding van de luchtwegen en de pancreaskanalen, waar de mutatie de meest ernstige 
symptomen van cystische fibrose veroorzaakt. In zweetklieren zorgt een storing van CFTR ervoor dat 
er minder Cl- wordt geabsorbeerd uit zweet. Dit veroorzaakt ook een lagere reabsorptie van Na + omdat 
de negatieve lading van Cl- de positieve lading niet kan compenseren, wat betekent dat het veel 
moeilijker is om het over de membranen te transporteren. Lagere algehele reabsorptie van zowel Na+ 
als  Cl- betekent een hogere concentratie NaCl in het definitieve zweet. Het is deze zoute smaak van 
de huid die vaak het eerst wordt opgemerkt bij kinderen met cystische fibrose, meestal door hun 
ouders bij het kussen. 

 

Fig. A8 Schema van reabsorptie van zweetkanalen. 

Vraag A3.6 Op basis van de bovenstaande informatie, welke van de volgende beweringen zijn waar? 
Vink ze aan in de tabel in het antwoordblad (selecteer 0-9 antwoorden). (4,5 punten) 

a) Cl- ionen stromen over het apicale membraan van de epitheelcellen naar het lumen van de 
secretoire spoel volgens hun elektrochemische gradiënt. 
 

b) Verminderde functie van de Na +/K+ ATPase in secretoire spoelcellen zou waarschijnlijk leiden 
tot hypertone zweetproductie. 
 

c) Verminderde functie van de Na+/K+ ATPase in zweetkanaalcellen zou leiden tot hypertone 
zweetproductie. 
 

d) Bij een gezond individu zou het mogelijk zijn om interstitiële (bloedplasma) Na+ concentratie 
van 70 mmol/l en Na+ concentratie in zweet van 140 mmol/l tegen te komen. 
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e) Bij een persoon met cystische fibrose kan worden verwacht dat de Cl- concentratie in definitief 
zweet tot twee keer zo hoog is als in het bloedplasma / interstitiële vloeistof. 
 

f) Transport van Na+, Cl-, en water naar het lumen van de secretoire spoel is direct of indirect 
afhankelijk van ATP in de epitheelcellen rondom het lumen. 
 

g) Reabsorptie van Na+ en Cl- uit het primaire zweet in het zweetkanaal is direct of indirect 
afhankelijk van ATP in de ductale epitheelcellen. 
 

h) De concentratie van Na+ ionen in de interstitiële vloeistof of het bloedplasma is hoger dan in 
het cytosol van de epitheelcellen die de secretoire spoel bekleden. 
 

i) De concentratie van K+ ionen in de interstitiële vloeistof of het bloedplasma is lager dan in het 
cytosol van de epitheelcellen die het zweetkanaal bekleden. 

 

Vraag A3.7 Wanneer we niet zweten, fungeert de huid als een barrière die waterverlies voorkomt. 
Deze functie wordt verzekerd door de aanwezigheid van hydrofobe inhoud van korrels geproduceerd 
door cellen in stratum granulosum en door talgklieren die hydrofobe afscheidingen produceren op het 
oppervlak van de huid. Naakte molratten zijn echter aangepast om hun hele leven in relatief stabiele, 
warme en zeer vochtige holen te leven. Ze hebben geen zweet- en talgklieren, en de bovengenoemde 
korrels van epidermale cellen lijken veel kleinere hoeveelheden hydrofobe producten te bevatten, 
vooral in de huid op hun buik. Welke van de volgende uitspraken is logisch voor de naakte molrat in 
termen van thermoregulatie en regulering van waterverlies? Vink ze aan in de tabel op het 
antwoordblad (selecteer 0-4 antwoorden). (2 punten) 

a) In bovengrondse omstandigheden met een relatief lage luchtvochtigheid en milde temperatuur 
zou het waterverlies door verdamping door de huid bij de muis veel hoger zijn dan bij de naakte 
molrat. 

b) De naakte molrat ontwikkelde een aanpassing voor situaties van lage luchtvochtigheid 
wanneer hij op zijn rug gaat liggen en zijn buik blootlegt. 

c) In omstandigheden van lage temperatuur kruipen naakte molratten samen om warmteverlies 
door geleiding en verdamping te verminderen 

d) Overdag verplaatsen naakte molratten zich naar diepere delen van hun holen met een hogere 
luchtvochtigheid en lagere temperatuur 
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Deel B 
Mechanische eigenschappen van hyaluronzuur 

Hyaluronzuur heeft verschillende interessante fysische eigenschappen, waarvoor het in de 
geneeskunde wordt gebruikt. Het vermindert de wrijving, dus het wordt geïnjecteerd in de  
artrosegewrichten (bijvoorbeeld in de knieën), waar het gedeeltelijk het versleten kraakbeen vervangt 
en het gewricht dan beter kan bewegen.  Vanwege de optische kenmerken wordt hyaluronzuur 
gebruikt tijdens oogheelkundige chirurgie.  Een andere mechanische eigenschap, 
oppervlaktespanning, is belangrijk voor deze toepassing.  Een van de meest voorkomende 
toepassingen van hyaluronzuur is ook het opvullen van rimpels in de esthetische geneeskunde (als de 
zogenaamde dermale filler). Hyaluronzuur bindt water zeer sterk en kan zo het volume verhogen. 

In deze taak bestudeer je de bovenstaande eigenschappen op modellen of rechtstreeks op 
hyaluronzuur. Hyaluronzuurketens kunnen variëren in lengte. De eenheid dalton (Da) kan gebruikt 
worden voor specificatie van de lengte. De dalton is in feite een eenheid van molaire massa en is gelijk 
aan g·mol-1. 

Lijst van materiaal voor taak B 

• Klein bekerglas 
• Vijf monsters van waterbindend materiaal in plastic zak 
• Schuifmaat 
• Weegschalen 
• Petrischaaltje 
• 3D-geprint hellend vlak met rechthoekige blok  
• 500 kDa hyaluronzuur in de spuit 
• Spuit voor gedestilleerd water 
• Stopwatch 

 
BELANGRIJK: Je gebruikt hetzelfde hyaluronzuur met molaire massa 500 kDa als bij taak C1! Het is 
belangrijk om het eerst in taak C1 te gebruiken en DAN PAS in taken B2 en B3!  
 

Taak B1: Waterbindende eigenschappen (20 punten totaal) 

BELANGRIJK: Deze taak is ontworpen voor drie en een half uur. Je herhaalt de meting volgens de 
tabel in het antwoordblad en gebruik het laatste half uur om de gegevens te verwerken.  Daarom 
moet je  taak B1 nu starten en in de tussentijd taak B2 en taak B3 oplossen. 

 

In waterige oplossingen vormt hyaluronzuur specifieke stabiele tertiaire structuren, waardoor het zich 
kan binden met grote hoeveelheden water. Voor de eenvoud gebruik je een materiaalmodel dat water 
bindt zoals hyaluronzuur, alleen sneller in deze taak. 
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Natuurkunde beschrijft de werkelijkheid door modellen te maken. Een veel gebruikt model is een 
exponentieel model. Wanneer het hyaluronzuur water bindt, kan het eerst veel water binden en na 
verloop van tijd steeds minder.  

In de exponentiële modellen kunnen we een grootheid introduceren die bekend staat als 
halfwaardetijd.  Gedurende deze tijd wordt de hoeveelheid water die hyaluronzuur kan absorberen 
gehalveerd. Dit zie je in fig. B1. 

 

 

Fig. B1 Voorbeeld van halfwaardetijden 

 

Vraag B1.1 Teken zoals in Fig .B1  de totale hoeveelheid water gebonden door het hyaluronzuur als 
functie van de tijd op grafiek B1 op het antwoordblad (neem als eerste toename 1,0 eenheid, als tweede 
toename 0,5 eenheid enz.). Druk de tijd uit in halfwaardetijden zoals in Fig. B1; gebruik punten, maak 
geen staafdiagram.  (4 punten) 

In de plastic zak vind je materiaalmonsters. Meet de diameter met een schuifmaat (je kunt ook slechts 
één monster meten). De massa van een monster in droge toestand is 2,0±0,1 mg. Giet ongeveer 50 mL 
gedestilleerd water in het bekerglas, voeg de monsters toe  en noteer de tijd. Vervolgens meet je de 
diameter van het monster op de gegeven tijden en gebruik je weegschalen om de massa te bepalen.  
Je kunt de stopwatch gebruiken.  Vul de resultaten in in de tabel op het antwoordblad. 

BELANGRIJK: Wees voorzichtig bij het meten van de diameter, omdat het monster erg kwetsbaar is 
vanwege het watergehalte en de scherpe rand van de schuifmaat er gemakkelijk in kan snijden. Meet 
met een nauwkeurigheidsgraad van tienden van een millimeter. 

Tijdens de 2e halfwaardetijd wordt er 
slechts 50% van het water gebonden in 
vergelijking met de eerste 
halfwaardetijd 

Aantal halfwaardetijden vanaf t = 0 
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Vraag B1.2 Teken, op basis van de metingen en gegevens in tabel B1, de tijdsafhankelijkheid van de 
monsterdiameter in grafiek B2 en de tijdsafhankelijkheid van de massa in grafiek B3. Gebruik punten, 
maak geen staafdiagram.  (12 punten) 

Vraag B1.3 Concludeer of de exponentiële modellen de waterbinding in het monster correct hebben 
beschreven en schat de halfwaardetijd voor de massa van het monster.  (4 punten) 

 

TAAK B2: Oppervlaktespanning van hyaluronzuur (10 
punten) 

Oppervlaktespanning is de neiging van vloeistofoppervlakken in rust om te krimpen tot het minimaal 
mogelijke oppervlak (bijvoorbeeld om de zogenaamde oppervlakte-energie te minimaliseren).  Om 
deze redenen hebben de belletjes de vorm van een bol. Hyaluronzuur wordt gebruikt in de 
oogheelkunde om glaucoom te behandelen om de intraoculaire druk aan te passen. In dit geval is de 
oppervlaktespanning van hyaluronzuur essentieel.  Je kunt er ook rekening mee houden dat deze 
grootheid mogelijk niet gecorreleerd is met de viscositeit die wordt gemeten in taak C1.  In deze taak 
meet je de oppervlaktespanning op het hyaluronzuur met behulp van de stalagmometrische (druppel) 
methode.  

Als een hoevelheid vloeistof wordt uitgerekt, treedt de vorming van druppels op. Als je je een 
druipende kraan voorstelt (zie fig. B2), wint het water in de kraan aan massa totdat het wordt uitgerekt 
tot een punt waarbij de oppervlaktespanning de druppel niet langer aan de kraan kan houden. De 
druppel scheidt zich dan af en de oppervlaktespanning vormt de druppel tot een bol. 

 

Fig. B2 Vorming van druppel aan een druipende waterkraan. 

Oppervlaktespanning 𝛾als fysische grootheid wordt gedefinieerd als kracht per lengte-eenheid of als 
energie per oppervlakte-eenheid: 

𝛾 =
𝐹
𝑙
=
𝐸
𝑆

 

dus de eenheid is of N ∙ m!" of J ∙ m!#. Als je langzaam water uit een spuit duwt, zie je een druppel 
ontstaan bij het uiteinde (naaldadapter).  De zwaartekracht werkt op de druppel naar beneden, maar 
de oppervlaktekrachten houden de druppel bij het uiteinde van de spuit. Wanneer de zwaartekracht 
de oppervlaktekrachten overwint, scheidt de druppel zich af van de spuit.  

Op dat moment geldt de vergelijking: 
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𝛾 =
𝑚𝑔
𝜋𝑑

 

waarbij 𝑚 de massa van de druppel is en 𝑑 = 2,4	𝑚𝑚 de diameter van het uiteinde (naaldadapter) en 
𝑔 = 9,8	𝑚 ⋅ 𝑠!#	is de zwaartekrachtversnelling.  Omdat de massa van één druppel meestal erg klein 
is, is het redelijk om bijvoorbeeld 50 druppels te tellen, de massa van deze 50 druppels te meten en de 
massa 𝑚 van één druppel  te berekenen. 

 

 

Vraag B2.1a Je meet twee monsters: een oplossing van 500 kDa hyaluronzuur (Monster 1) en 
gedestilleerd water (Monster 2).  (6,5 punten) 

De werkwijze: 

1) Plaats een lege petrischaal op de digitale weegschaal . Als je de weegschaal aanzet nadat je de 
petrischaal erop hebt geplaatst, houdt de weegschaal rekening met het schaalgewicht en geeft 
0,00 g aan. Als je de petrischaal daarna op de weegschaal plaatst, moet je op de knop "TARE" 
drukken om de weegschaal opnieuw op nul te zettlen. 

2) Knijp de druppels hyaluronzuur langzaam in een petrischaaltje en tel ze. Zodra je 50 druppels 
hebt geteld, noteer je de massa op het antwoordblad.  

3) Je gaat deze werkwijze 5X herhalen voor Monster1 (500 kDa hyaluronzuur) en 5X voor 
monster2 (gedestilleerd water). Trek monster1 terug in de spuit na elke meting – je hebt slechts 
10 mL van monster1 en je gaat het ook voor taak B3 nodig hebben! 

 

Vraag B2. 1b Bepaal de waarnemingsfout als het rekenkundig gemiddelde van de afwijkingen van 
individuele metingen.  (2,5 punten) 

Als eerste stap noteer je de berekende waarden in de tabellen (vraag B2.1.). Vervolgens bepaal je de 
absolute afwijkingen Δ𝛾 van de individuele metingen door de absolute waarde te berekenen van het 
verschil tussen het berekende rekenkundig gemiddelde �̅� en de individuele waarden: 

∆𝛾 = |	�̅� − 	𝛾|. 
 

Dus voor de eerste meting berekenen we de absolute waarde van het rekenkundig gemiddelde minus 
de eerste waarde. Voor de tweede meting berekenen we de absolute waarde van het rekenkundig 
gemiddelde minus de tweede waarde enzovoort. 

De eindwaarde van de absolute fout ∆�̅� is het rekenkundig gemiddelde van de afzonderlijke absolute 
fouten uit de laatste kolom van de tabellen in vraag B2.1. Rond deze afwijking af op één significant 
cijfer en rond het rekenkundig gemiddelde af op hetzelfde aantal decimalen als de absolute fout. Noteer 
de gemeten waarde in de vorm van 𝛾 = (�̅� ± ∆�̅�) 
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Vraag B2. 2 (1 punt) 
Kies op basis van je metingen en omcirkel het juiste antwoord op het antwoordblad: 
a) De oppervlaktespanning van hyaluronzuuroplossing is groter dan die van water. 
b) De oppervlaktespanning van hyaluronzuuroplossing is kleiner dan die van water. 
c) We kunnen niet beslissen of het geval a) of geval b) is. 
 

TAAK B3: Smerende eigenschappen van hyaluronzuur (20 
punten totaal) 

Zoals eerder vermeld, bindt hyaluronzuur zich goed aan water en produceert het een viskeuze 
vloeistof. Deze viskeuze vloeistof zorgt voor smering en functioneert als schokdemper in het gewricht, 
waardoor ontstekingen worden verminderd die worden veroorzaakt door het dragen van het 
kraakbeen en bot in artrosegewrichten. 

De fysieke grootheid die de wrijving beschrijft tussen twee oppervlakken vlak voordat ze over elkaar 
beginnen te bewegen, is de statische wrijvingscoëfficiënt, die je in deze taak zult meten. Voor de 
wrijvingskracht hebben we de Coulomb-Amonont-wet van droge wrijving: 

𝐹$ = 𝑓𝑁, 

waarbij 𝑓 de statische wrijvingscoëfficiënt is en 𝑁 de normaalkracht (kracht loodrecht op het 
oppervlak).  Deze wrijvingskracht werkt altijd in de tegengestelde zin van die waarin het blok wordt  
getrokken of geduwd. 

Wanneer een object in rust is op een helling die een hoek 𝛼	maakt met het horizontale vlak, kan de 
zwaartekracht	𝐹%  die op het object inwerkt ontbonden worden in twee componenten: een normale 
component 𝐹#	die loodrecht op het vlak werkt en een tangentiële component die evenwijdig aan het 
vlak werkt, die we hier aangeven als 𝐹" (zie Fig.  B4). 

 

Fig. B4 Hellend vlak. 

 

Als we het blok op het hellend vlak plaatsen en geleidelijk de hoek 𝛼 vergroten, zal het blok in het 
begin niet bewegen (omdat de statische wrijvingskracht 𝐹$ even veel toeneemt als de component 𝐹" 

 
𝛼 

𝛼 

𝐹%  

𝐹# 

 

𝐹" 
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van de zwaartekracht). Als we echter de maximale hoek 𝛼&'( overschrijden begint het blok langs het 
hellend vlak naar beneden te bewegen. Voor deze hoek geldt de volgende vergelijking: 

𝑓 = tan𝛼&'(. 

 

Vraag  B3.1 (2 punten) 
Leid de vergelijking 𝑓 = tan𝛼&'(	af en leg uit wat er gebeurt in termen van de krachten die op het blok 
inwerken (maak indien nodig een tekening)	. 
 

Je gaat nu de statische wrijvingscoëfficiënten meten met het apparaat in Fig. B5. Je kunt de hoek 𝛼 van 
het hellend vlak aanpassen.  

BELANGRIJK: Als de verbinding van het hellend vlak loskomt, kun je deze voorzichtig aanspannen. 

Het blok dat je hebt heeft twee kanten: een gladde en een ruwe. Het hellend vlak heeft alleen een 
gladde bovenzijde. Je meet de droge wrijvingscoëfficiënt voor de volgende omstandigheden: 

1. De droge, ruwe kant van het blok op de gladde kant van het hellende vlak. 
2. De droge, gladde kant van het blok op de gladde kant van het hellende vlak. 
3. De ruwe zijde van het blok ingesmeerd met hyaluronzuuroplossing op de gladde kant van het 

hellend vlak. 
4. De gladde kant van het blok ingesmeerd met hyaluronzuuroplossing op de gladde kant van het 

hellend vlak. 

Gebruik voor het meten van de statische wrijvingscoëfficiënten op ingesmeerde oppervlakken de spuit 
van taak B2. Spuit dit monster in een bekerglas of petrischaal en verdun 1 : 1 met gedestilleerd water, 
zuig het daarna terug in de spuit. Druppel vervolgens enkele druppels hyaluronzuuroplossing op het  
hellend vlak, smeer het in en leg het blok er vervolgens op. 

BELANGRIJK: Het is cruciaal de hoek als eerste stap in te stellen, dan de paar druppels op het hellend 
vlak aan te brengen en pas daarna het blok erop te zetten. Breng bij het zoeken naar de 𝛼&'( altijd 
nieuwe druppels aan op het hellend vlak voor elke poging! 

Vraag B3.2 Vul de tabel op het antwoordblad in voor deze omstandigheden (6 punten): 

1. De droge, ruwe kant van het blok op de gladde kant van het hellend vlak. 
2. De droge, gladde kant van het blok op de gladde kant van het hellend vlak. 

Zoek de hoek 𝛼&'( waarvoor het blok zal beginnen te bewegen. Pas voor elke omstandigheid de hoek 
vijf keer aan en gebruik de lengte 𝑙	van het hellend vlak en de hoogte ℎ om de hoek 𝛼&'( en de 
bijbehorende wrijvingscoëfficiënt 𝑓 te berekenen . 

Vraag B3.3 Bereken de statische wrijvingscoëfficiënt voor de omstandigheden uit vraag B3.2. 
Bereken de waarnemingsfout volgens dezelfde werkwijze als gebruikt in taak B2.  (2 punten) 

Vraag B3.4 Vul de tabel op het antwoordblad in voor deze omstandigheden (6 punten): 
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3. De ruwe kant van het blok ingesmeerd met hyaluronzuur op de gladde kant van het hellend 
vlak. 

4. De gladde kant van het blok ingesmeerd met hyaluronzuur op de gladde kant van het hellend 
vlak. 

Zoek de hoek 𝛼&'( waarvoor het blok zal beginnen te bewegen. Pas voor elke omstandigheid de hoek 
vijf keer aan en gebruik de lengte 𝑙 van het hellend vlak en de hoogte ℎ om de hoek 𝛼&'( en de 
bijbehorende wrijvingscoëfficiënt 𝑓 te berekenen. Bereken de waarnemingsfout volgens dezelfde 
werkwijze als gebruikt in taak B2. 

Vraag B3. 5 Bereken de droge wrijvingscoëfficiënt  voor de omstandigheden uit vraag B3.4. Bereken 
de waarnemingsfout volgens dezelfde werkwijze als gebruikt in taak B2.  (2 punten) 

Vraag B3.6 Druk als percentage uit hoeveel de wrijvingscoëfficiënt is afgenomen in 3. ten opzichte 
van 1. en in 4. ten opzichte van 2. uit de vragen B3.3 en B3.5 (als de onderdelen zijn ingesmeerd met 
hyaluronzuur).  (2 punten) 

 

Fig. B5 Hellend vlak apparaat. 

 

 

 

Deel C 

Taak C1: Viscositeit van polymeeroplossing (19 punten) 

BELANGRIJK: Je gebruikt hetzelfde hyaluronzuur met molaire massa 500 kDa als in de opgave B2 en 
B3! Het is belangrijk dat je het gebruikt in taak C1 VOOR de taken B2 en B3! 

De vallende bal en een lang polymeer 

Tsjechië geldt als 's werelds producent van hyaluronzuurpolymeer en zijn medisch toepasbare 
derivaten. Hyaluronzuur is een polysacharide bestaande uit moleculen van d-glucuronzuur en N-
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acetyl-d-glucosamine verbonden door een glycosidebinding, die een repetitieve structurele eenheid 
van een polymeer vormen. 

 

 

Fig. C1 Structuurformule vanglucose (links) en hyaluronzuur (rechts). 
Voor de duidelijkheid zijn bij hyaluronzuur de H-atomen gebonden op de C-atomen weggelaten. 

 

Hyaluronzuurketens kunnen in lengte variëren. De eenheid dalton (Da) kan worden gebruikt voor de 
lengtespecificatie (1 Da = 1u). Dalton is de facto een eenheid gebruikt wordt als onderdeel bij het 
weergeven van de molaire massa, uitgedrukt in g·mol−1. 

Een andere manier om de lengte van een keten uit te drukken kan zijn door het vermelden van het 
aantal structurele eenheden in de keten (waarde van n uit Fig. C1). Dit wordt de mate van 
polymerisatie genoemd en is dimensieloos. 

Vraag C1.1 Hoeveel koolstofatomen zitten er in een structurele eenheid van hyaluronzuur? 
Bereken de mate van polymerisatie van de hyaluronzuurketen met een massa van 150 kDa 
(kilodalton). Molaire massas: M(H) = 1 g.mol-1, M(C) = 12 g.mol-1, M(N) = 14 g.mol-1, M(O) = 16 
g.mol-1. Noteer de resultaten in het antwoordblad.  (1.5 punten) 

Lijst van chemicaliën voor Taak C1 

• 10mL spuiten met 2% hyaluronzuuroplossingen in water + een metalen bal: 
o één spuit met 500 kDa hyaluronzuur,  
o één spuit met 970 kDa hyaluronzuur,  
o één spuit met 1610 kDa hyaluronzuur  
o vijf spuiten met elk 1900 kDa hyaluronzuur 

• 2% oplossing van H2O2, 5 mL in een injectieflacon 
• 0,02 M oplossing van ZnSO4, 5 mL in een injectieflacon 
• 0,02 M oplossing van Fe(NO3)3, 5 mL in een injectieflacon 

 
Materiaal voor taak C1 

• 5 lege spuiten van 20 mL 
• 5 lock-lock spuitconnectoren 
• houder voor spuiten (bekers of bekers, 3 stuks) 
• liniaal 
• marker 
• 1 stopwatch 
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• 1 wandklok 
• wasfles met gedestilleerd water 

 

Viscositeit van de oplossing 

De viscositeit van de oplossing, h,  kan worden bepaald met behulp van de wet van Stokes aan de 
hand van de snelheid van een bal die door de oplossing valt (beweegt). Voor laminaire stroming rond 
een bol geeft deze wet: 

Fr = 6p ·h · r · v 

waarbij Fr de weerstandskracht is (Stokes drag), p is pi (Archimedes constante), r de straal van de bal 
en v de snelheid van de bal. In ons experiment zal de snelheid van de vallende bal klein en min of 
meer constant zijn. Daarom kan de snelheid van de bal eenvoudig worden berekend op basis van de 
lengte van het pad en de tijd van de val. Vanwege een langzame beweging van de bal is het redelijk 
om aan te nemen dat alle krachten die op de bal werken in evenwicht zijn. 

De relatie tussen moleculaire massa van een opgelost polymeer en de viscositeit van een oplossing 
wordt beschreven door een semi-empirische Mark-Houwink vergelijking: 

[h ] = K · Mα 

Hierin is  [h ] de bijdrage van het opgeloste polymeer aan de viscositeit van de gehele oplossing 
(intrinsieke viscositeit), M de molaire massa in geschikte eenheid is (meestal in kDa, kilodalton) en 
zijn  K en α empirische constanten.  Aangezien de viscositeitsbijdrage van andere soorten aan de 
viscositeit van de hele oplossing verwaarloosbaar is en omdat de concentratie van het hyaluronzuur 
in alle spuiten identiek is, kunnen we aannemen dat de intrinsieke viscositeit van hyaluronzuur gelijk 
is aan de viscositeit van de hele oplossing. 

Polymeer degradatie 

Sommige bindingen in een lange polymeerketen kunnen onder bepaalde omstandigheden worden 
gesplitst. Een dergelijke degradatie kan door verschillende mechanismen optreden. Het gaat 
bijvoorbeeld om oxidatieve behandeling (bindingssplitsing door reactie met oxidatiemiddel, 
bijvoorbeeld O2, H2O2, NaClO...), eenvoudige hydrolyse (reactie met watermolecuul), proton- of 
hydroxide-geassisteerde hydrolyse (reactie met watermolecuul na voorafgaande aanval van H+ of 
OH−ionen aanwezig in zure/alkalische media), metaalondersteunde hydrolyse (coördinatie van het 
metaalion tot  de polymeerruggegraat kan het vermogen van sommige bindingen in de keten voor 
water/ hydroxideionenaantasting beïnvloeden; bijv. Zn2+ wordt gebruikt door sommige peptidasen – 
enzymen die peptiden hydrolyseren), enz. 

 

Procedure 

Viscositeitsmeting 
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Voor jou liggen 4 spuiten gevuld met 2,0 massa-%  hyaluronzuuroplossing in water gelabeld met 
molaire massa van gebruikt polymeer (500 kDa – witte punt, 970 kDa – blauwe punt, 1610 kDa – 
rode punt en 1900 kDa – blauw-witte punt) met daarin een stalen bal.  

Vraag C1. 2 Als je de spuit omdraait, valt de bal. De tijd van vallen is afhankelijk van de viscositeit 
van de oplossing, die wordt beïnvloed door de lengte van de polymeerketen, zoals hierboven 
beschreven. Meet de valtijd van de stalen kogel in elke spuit. Je kunt de meting een paar keer 
herhalen om een reproduceerbaar resultaat te verkrijgen. Noteer de geaccepteerde tijden (t) in het 
antwoordblad. Meet de baanlengte van de ballen (l) in afzonderlijke spuiten (moet ongeveer 
hetzelfde zijn) en noteer de waarden in het werkblad. Bereken de snelheid van de ballen in de 
verschillende oplossingen en noteer de resultaten in het antwoordblad.  (1 punt) 

Vraag C1. 3 Bereken op basis van jouw resultaten de viscositeit van individuele oplossingen. De 
dichtheid van de bestudeerde oplossingen is 1,0 g·cm−3, de dichtheid van de stalen kogel is 7,5 g·cm−3, 
de diameter van de kogel is 5,0 mm, de zwaartekrachtversnelling is 9,8 m·s−2. Noteer de 
viscositeitswaarden in N·s·mm−2 in het antwoordblad en breng de waarden over naar Pa·s-eenheden.  
(6.5 punten) 

Vraag C1. 4 Probeer met behulp van grafiekpapier de empirische constanten K en α te bepalen 
door interpolatie van uw gegevens. Zoek een manier om de Mark-Houwink-vergelijking te 
lineariseren, zodat de gegevens door een rechte lijn kunnen worden aangepast. Gebruik waarden van 
viscositeit in Pa·s eenheden.  Kies de meest geschikte schaal voor de grafiek.  (3 punten) 

Polymeer degradatie 

Polymeer hyaluronzuur kan worden gesplitst in kleinere fragmenten. Je zult verschillende methoden 
testen die voor een dergelijke degradatie worden voorgesteld. De voorgestelde 
voorwaarden/oplossingen die moeten worden getest zijn: 

a. Oxidatieve behandeling met H2O2 (ongeveer 1 mL 2% H2O2 en ongeveer 1 mL water) 
b. Metaal-ondersteunde hydrolyse met Fe(NO3)3  (ongeveer 1 mL 0,02 M Fe(NO3)3  en ongeveer  
1 mL water) 
c. Metaalondersteunde hydrolyse met behulp van ZnSO4   (ongeveer 1 mL 0,02 M ZnSO4 en ongeveer 
1 mL water) 
d. Gecombineerde behandeling met H2O2 en Fe(NO3)3  (ongeveer 1 mL 2% H2O2 en ongeveer 1 mL 
0,02 M Fe(NO3)3 ) 
e. Gecombineerde behandeling met H2O2 en ZnSO4. (ongeveer 1 mL 2% H2O2 en ongeveer 1 mL 0,02 
M ZnSO4) 
 

Gebruik voor de meting vijf spuiten met het polymeer van de hoogste molecuulmassa (1900 kDa) - 
degene die werd gebruikt voor het vorige experiment en de andere voor niet-gelabelde spuiten met 
de blauw-witte punt. Om de vergelijkbaarheid van de resultaten te garanderen, moet elke 
polymeeroplossing worden verdund met hetzelfde volume van het geselecteerde middel. Het 
volume van het middel wordt gemeten met een lege spuit waarin de afzonderlijke oplossingen  
(a.- e. in vraag C1.5) zullen gemengd worden, en het reagens wordt gemengd met de 
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polymeeroplossing volgens de volgende procedure: verbind de spuit met de reagensoplossing met de 
spuit met hyaluronzuuroplossing via een lock-lock spuitconnector. Meng de oplossingen door de 
oplossingen gedurende ca. 100 s van de ene spuit naar de andere over te brengen. Begin met het 
meten van de valtijd van de bal met de chrono. Als de bal helemaal niet beweegt, kan deze vast 
komen te zitten aan een wand van de spuit. Zachtjes drukken op de zuiger zou moeten helpen om 
het proces te starten. Als dit niet helpt, ga dan verder met mengen gedurende ca 30 s en herhaal dan 
de meting van de valtijd. Herhaal de meting elke 3-5 minuten om ten minste 5 gegevenspunten voor 
elke gemengde oplossing te verkrijgen.  Noteer de begintijd van elk van uw experimenten aan de 
hand van de wandklok. Maak de spuiten niet los van elkaar. 

 

 

Vraag C1. 5 Meet het effect van individuele reagentia (condities a–e) zo gelijktijdig mogelijk om 
zoveel mogelijk gegevens in minder totale tijd te verkrijgen De samenstelling van reagensoplossingen 
is als volgt: 

a. Meng ongeveer 1,0 mL 2% H2O2 en ongeveer 1,0 mL water. 
b. Meng ongeveer 1,0 mL van 0. 02M Fe(NO3)3 en ongeveer 1,0 mL water. 
c. Meng ongeveer 1,0 mL 0,02 M ZnSO4 en ongeveer 1,0 mL water. 
d. Meng ongeveer 1,0 mL 2% H2O2 en ongeveer 1,0 mL 0,02 M Fe(NO3)3. 
e. Meng ongeveer 1,0 mL 2% H2O2 en ongeveer 1,0 mL 0,02 M ZnSO4. 

Noteer tijden van het vallen van de bal in het antwoordblad.  Let op de begintijd van je experimenten.  
(5 punten) 

 

Vraag C1. 6 Kies uit de reagentia a–e de meest geschikte voor het kraken van de 
hyaluronaatketens. Is het reactiemechanisme elektrofiel, nucleofiel of radicaal? Motiveer je 
verklaring.  (2 punten) 

a) Elektrofiele activering van het waterstofperoxidemolecuul vóór de nucleofiele aanval van de 
suikereenheid. 

b) Katalytische rol van het metaalion op de ontleding van peroxide - vorming van HO· en HOO· 
radicalen. 

c) Elektrofiele activering van de glycosidebinding door coördinatie met het metaalion vóór nucleofiele 
aantasting van waterstofperoxide. 

d) Elektrofiele activering van de glycosidebinding door coördinatie met het metaalion vóór de 
nucleofiele aantasting van het watermolecuul. 

e) Katalytische splitsing van waterstofperoxide tot HO· radicalen door de vorming van 
intermoleculaire waterstofbruggen met de naburige hydroxidegroep na de vorming van een cyclisch 
tussenproduct. 



T1 

30 
 

 

 

Taak C2 

Volumetrische bepaling van concentratie en dissociatieconstante van d-glucuronzuur 

Hyaluronzuurpolymeer wordt gevormd door een zich herhalende disacharide-eenheid bestaande uit 
d-glucuronzuur en N-acetyl-d-glucosamine. Structuurformule van d-glucuronzuur wordt 
weergegeven op fig.  C2. 

 

 

Fig. C2 Structuurformule van d-glucuronzuur. 

 

De concentratie van glucuronzuur kan eenvoudig worden bepaald door zuur-base titratie. Bovendien 
kan een dissociatieconstante van het zuur worden bepaald bij gebruik van een geschikte 
experimentele opstelling. 

Lijst van chemicaliën voor taak C2 

• ca 0,01m NaOH 
• ca. 0,01 M oxaalzuur (exacte concentratie verstrekt door laboratoriumassistenten) 
• monsteroplossing van D-glucuronzuur 
• Fenolftaleïne 

 

Lijst van uitrusting voor taak C2 

• 2 erlenmeyers, 250mL 
• buret, 25mL (+standaard en houder) 
• pipet, 10mL 
• automatische pipet met tip, verstelbaar 1-5mL (kan gemeenschappelijk grbruikt worden door 

enkele naburige groepen) 
• 2 flacons met schroefdeksel, 20mL 
• beker, 250mL 
• wasfles met gedestilleerd water 
• pipetteerballon 
• trechter 
• pH-meter (voor meerdere groepen) 
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Zuur-base titratie 

Tijdens zuur-basetitratie wordt een hoeveelheid van het in het monster aanwezige zuur bepaald met 
behulp van titratie met een volumetrische oplossing van de base (alkalimetrie), of omgekeerd kan 
een hoeveelheid van de base in het monster worden bepaald met behulp van een volumetrische 
oplossing van het zuur (acidimetrie). In deze taak voer je een alkalimetrische bepaling uit van de 
concentratie van organisch zuur met gebruik van fenolftaleïne als een zuur-base-indicator. Als 
volumetrisch (titratie) middel zal een oplossing van natriumhydroxide, NaOH, worden gebruikt. 

Een zuur-base indicator is over het algemeen een verbinding, die zich gedraagt als zuur of base 
(d.w.z. het molecuul kan tijdens de titratie worden geprotoneerd of gedeprotoneerd), en verschillend 
geprotoneerde vormen daarvan hebben verschillende kleuren. In het geval van titratie van organisch 
zuur (meestal zwak) met sterk alkalisch hydroxide, ligt het equivalentiepunt in een zwak basisch 
gebied. [In het equivalentiepunt is een molaire hoeveelheid van de zure protonen gelijk aan een 
molaire hoeveelheid van de basische hydroxide-ionen, d.w.z. formeel wordt een oplossing van het 
zout gevormd. De oplossing hoeft echter niet neutraal te zijn (pH kan verschillen van 7), omdat 
concentraties van H3O + en OH− ionen niet gelijk hoeven te zijn als gevolg van kation of 
anionhydrolyse.] Daarom is fenolftaleïne een geschikte indicator, omdat het kleurverandering 
vertoont bij pH ≈ 8,5-10. In het geval van fenolftaleïne heeft het molecuul een andere vorm in zuur 
midden en in basisch midden fig.  C3: 

 

 

Vijg. C3 Vormen van fenolftaleïnemolecuul naargelang de pH van de oplossing. 

 

Bepaling van de exacte concentratie van de volumetrische oplossing van NaOH 

Sommige stoffen vormen een stabiele en goed gedefinieerde vaste fase en hun concentratie kan 
worden afgeleid uit de exacte massa van de verbinding en uit het totale volume van de oplossing. 
Dergelijke stoffen worden "primaire standaarden" genoemd. Helaas kan vast NaOH niet als primaire 
standaard worden gebruikt, omdat het hygroscopisch is en het oppervlak verontreinigd is door water 
/ vocht en wat carbonaat. De exacte concentratie van de stamoplossing van NaOH kan dus niet 
worden bepaald op basis van de massa. Daarom moet ze worden bepaald met behulp van een 
zogenaamde standaardisatie. Voor dit doel kan oxaalzuur als primaire standaard worden gebruikt, 
omdat het dihydraat goed is gedefinieerd in de vaste toestand, (CO2H)2·2H2O. 

Tijdens standaardisatie van NaOH treedt de volgende neutralisatiereactie op: 
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(CO2H)2  +  2 NaOH    (CO2Na)2  +  2 H2O 

Wanneer al het oxaalzuur wordt verbruikt, verhoogt de eerste druppel NaOH-titratieoplossing de pH-
waarde zeer snel en zal het getitreerde mengsel van kleur veranderen van kleurloos naar paars 
vanwege een wijziging in de fenolftaleïnestructuur.  

Zuur-base evenwichten 

Arrhenius (en Brønsted) zuren in waterige oplossing dissociëren volgens vergelijking: 

HA  +  H2O    H3O+  +  A− 

(verkort:  HA    H+  +  A−) 

Voor het evenwicht kan de overeenkomstige dissociatieconstante KA worden gedefinieerd: 

KA(HA)= 
[H+]·[A–]

[HA]
 	

Waarden van dissociatieconstanten kunnen van zeer verschillende ordes zijn en daarom worden ze 
om praktische redenen voorgesteld in de vorm van gewone negatieve (decimale) logaritmen,  
−logKA = pKA.  

Als het zuur in de oplossing bijna volledig gedissocieerd is, d.w.z. het evenwicht in de hierboven 
beschreven vergelijking aanzienlijk is verschoven naar de producten H + en A -, is het duidelijk dat  
KA >> 1 en dat de waarde van pKA negatief is. De sterkste zuren zijn bijvoorbeeld HClO4 en HI, 
waarvan de pKA ≈ −10 is. Integendeel, zuren, die slechts in geringe mate worden gedissocieerd – 
zoals in het voorbeeld hierboven waarin het evenwicht verschoven is naar de niet-gedissocieerde 
reactant HA – hebben een KA << 1 en de waarde van hun pKA is positief.  

Vanwege het grote aantal verschillende zuren is de schaal van pKA-waarden continu.  
Zuren met pKA < 2 worden sterk genoemd, zuren met pKA in het bereik 2-4 zijn middelsterk, in het 
bereik pKA = 4-9 zijn zwak en met pKA > 9 zeer zwak. Hoe lager de waarde van pKA is, hoe sterker het 
zuur is en dus hoe meer de stof in de oplossing gedissocieerd is. 

Door het logariseren van de definitie van dissociatieconstante krijgen we: 

logKA(HA) = log[H+] + log[A−] − log[HA] 

en dus:    pH = pKA + log [A–]
[HA]

  

Deze vergelijking wordt de Henderson-Hasselbalch-vergelijking genoemd. Uit de relatie is het 
duidelijk dat als concentraties van gedissocieerde en niet-gedissocieerde vormen gelijk zijn, hun 
verhouding gelijk is aan één en de logaritmische term in de vergelijking gelijk is aan nul. In zo'n 
situatie is pH = pKA. 

Organische zuren zijn meestal zwakke zuren. In een dergelijk geval is de concentratie van 
gedissocieerde vorm A− afkomstig van directe dissociatie van HA verwaarloosbaar in vergelijking met 
de concentratie van de niet-gedissocieerde vorm HA. Wanneer een base geleidelijk wordt 

"
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toegevoegd aan de oplossing van het zuur HA, wordt A− alleen gegenereerd in de hoeveelheid die 
overeenkomt met de molaire hoeveelheid van de toegevoegde base, volgens de vergelijking: 

HA  +  OH−    H2O  +  A− 

d.w.z. n(A−) = n(toegevoegd OH−). Voorwaarde [HA] = [A−] is dus vervuld in het geval, wanneer precies 
de helft van de totale hoeveelheid base die nodig is voor neutralisatie wordt toegevoegd aan de 
oplossing van het zuur (d.w.z. de ene helft van het zuur wordt geneutraliseerd tot zout A−, en de 
tweede helft van het zuur blijft in de vorm HA). Voor zwakke zuren (let op, alleen! voor zwakke 
zuren) geldt dus de volgende relatie: 

pKA = pH bij verbruik van ½V(eq.) 

Het typisch verloop van een alkalimetrische titratie van een  zwak zuur wordt weergegeven op fig. C4 
samen met het bijbehorende distributiediagram van niet-gedissocieerd zuur en zijn anion. Wanneer 
een sterke base wordt toegevoegd aan een oplossing van het zwakke zuur, treedt geleidelijke 
neutralisatie op en wordt de pH van de oplossing langzaam verhoogd. De concentratie van A− wordt 
voldoende verhoogd. Dit deel van de titratiecurve wordt "buffergebied" genoemd, d.w.z. met 
toevoeging van het titratiemiddel (in het algemeen zuur of base) verandert de pH van het mengsel 
slechts licht. Dicht bij het equivalentiepunt – d.w.z. punt, waar de toegevoegde molaire hoeveelheid 
van de base gelijk is aan de begin molhoeveelheid van het zuur – neemt de helling van de 
titratiecurve aanzienlijk toe. In een gebied met een groot overschot aan de base wordt de pH slechts 
langzaam weer veranderd. In het verdelingsdiagram is te zien, dat bij pH = pKA de concentraties HA 
en A− gelijk zijn. 

 

 

 

  

Vijg. C4 Titratiecurve van titratie van een zwak monovalent zuur HA met een sterke base (links), en 
verdeling van HA en A− in functie van de pH (rechts). Grafieken werden gesimuleerd uitgaande van 
pKA = 5,7. Voor titratiecurvesimulatie werden de volgende voorwaarden gedefinieerd: c(HA) = 0,1 

M, V(HA) = 10 mL, titratieoplossing was NaOH met c = 0,1 M. Equivalentiepunt treedt op bij 
toevoeging van 10 mL titratiemiddel. 
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Vraag C2.1 De waarde van pKA van niet-gesubstitueerde organische zuren is ca 4,8 [bijv. 
pKA(azijnzuur) = 4,76, pKA(propionzuur) = 4,88, pKA(boterzuur) = 4,81]. 

Leg uit waarom pKA van D-glucuronzuur verschilt van die van genoemde organische zuren in het 
antwoordblad.  (1 punt) 

a) Elektrononttrekkend inductief effect van elektronegatieve zuurstofatomen die aan de alfa-koolstof 
gebonden zijn. 

b) Elektronendonerend inductief effect van vrije elektronenparen van zuurstofatomen van 
hydroxogroepen die in het molecuul aanwezig zijn. 

c) Deprotonatie van carboxylaat wordt gestabiliseerd door een intramoleculaire waterstofbrug als 
gevolg van de aanwezigheid van naburige hydroxogroepen. 

d) Betere delokalisatie van de negatieve lading in het anion van d-glucuronzuur in vergelijking met de 
genoemde voorbeelden. 

e) Door het positieve mesomere effect van de aan de alfa-koolstof gebonden hydroxogroep. 

f) Als gevolg van een algemene Pauling-Bell regel van correlatie van zuurgraad met het aantal 
oxo/hydroxo groepen aanwezig in het molecuul. 

 

Vraag C2.2 In welk pH-gebied werkt de oplossing van azijnzuur als de beste buffer? Markeer het 
juiste antwoord in het antwoordblad.  (1 punt) 

a) pH 0-2 b) pH 2-4 c) pH 4-6 d) pH 6-8 e) pH 8-10 

 

Vraag C2.3 In welk pH-gebied ligt de pH van de 0,1 m-oplossing van natriumacetaat? Markeer het 
juiste antwoord in het antwoordblad.  (1 punt) 

a) pH 2-4 b) pH 4-6 c) pH 6-8 d) pH 8-10 e) 10–12 

 

Procedure 

Standaardisering van NaOH-voorraadoplossing 

De voorraadoplossing van NaOH heeft een geschatte concentratie ca. 0,01 mol·dm−3. Je hebt ook een 
voorraadoplossing van oxaalzuur met een bekende exacte concentratie (ca. 0,01 mol·dm−3 – exacte 
concentratie wordt gegeven door laboratoriumassistenten).  

Vul de buret met de voorraadoplossing van NaOH. Gebruik hiervoor een kleine trechter; zet een 
beker onder de buret. Verwijder de trechter na het vullen van de buret en verlaag voorzichtig het 
niveau van de oplossing in de buret tot de nulstreep. Meet 10,0 mL van de 
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oxaalzuurvoorraadoplossing met een pipet en doe dit volume in de erlenmeyer. Verdun de oplossing 
in de erlenmeyer met ca. 20 mL gedestilleerd water en voeg 3-5 druppels indicatoroplossing 
(fenolftaleïne) toe. Titreer de oplossing tot de eerste lichtpaarse kleur, die ten minste 5 s aanhoudt. 

Vraag C2. 4 Noteer de exacte concentratie van de oxaalzuurvoorraadoplossing in het 
antwoordblad. Noteer het volume van de gebruite titratievloeistof. Herhaal de titratie. In het geval 
dat de resultaten van beide titraties meer dan 0,2 mL verschillen, voert u de derde titratie uit. Noteer 
de verbruikte volumes van alle titraties in het antwoordblad. Noteer in het antwoordblad de 
geaccepteerde waarde van het verbruikte volume (gemiddeld verbruik uit individuele titraties, of de 
waarde verkregen met uitsluiting van het het te sterk afwijkend resultaat).  (3 punten) 

Vraag C2. 5 Bereken op basis van de geaccepteerde waarde van het verbruikte volume de exacte 
concentratie van de NaOH-voorraadoplossing.  (1 punt) 

 

Bepaling van de concentratie van d-glucuronzuur 

Meet 2,50 mL monsteroplossing van d-glucuronzuur met behulp van een automatische pipet en doe 
in de erlenmeyer. Verdun het monster met ca. 25 mL gedestilleerd water en voeg 3-5 druppels 
fenolftaleïneoplossing toe. Titreer het mengsel met titratieoplossing van NaOH volgens de hierboven 
beschreven procedure. Herhaal de titratie. In het geval dat de resultaten van beide titraties meer dan 
0,2 mL verschillen, voer je een derde titratie uit.  

Vraag C2. 6 Noteer de verbruikte volumes van alle titraties in het antwoordblad. Noteer in het 
antwoordblad de geaccepteerde waarde van het verbruikte volume.  (3 punten) 

Vraag C2. 7 Bereken op basis van de geaccepteerde waarde van het verbruikte volume de 
concentratie van de monsteroplossing van D-glucuronzuur.  (1 punt) 

 

Bepaling van de dissociatieconstante van d-glucuronzuur 

Meet 2,50 mL monsteroplossing van D-glucuronzuur met behulp van een automatische pipet in twee 
flacons met schroefdeksel. Voeg het juiste volume van de NaOH-voorraadoplossing toe met behulp 
van de buret (schrijf het gekozen volume in het antwoordblad). Kies het volume zodanig dat de pH 
van het uiteindelijke mengsel overeenkomt met de waarde van pKA van D-glucuronzuur. Sluit de 
flacons en geef ze aan een laboratoriumassistent, die de pH van beide oplossingen zal meten. 

Vraag C2. 8 Noteer het gekozen volume naOH-stamoplossing en de gemeten pH-waarden in het 
antwoordblad en bepaal de pKA-waarde van d-glucuronzuur.  (5 punten) 

 

Taak C3 (15 punten) 
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Spectrofotometrische bepaling van de concentratie van N-acetyl-d-glucosamine 

Hyaluronzuurpolymeer wordt gevormd door een zich herhalende disacharide-eenheid bestaande uit 
d-glucuronzuur en N-acetyl-d-glucosamine. Structuurformule van N-acetyl-d-glucosamine wordt 
weergegeven op fig.  C5. 

 

 

Vijg. C5 Structuurformule van N-acetyl-d-glucosamine. 

 

De concentratie van N-acetyl-D-glucosamine kan eenvoudig worden bepaald met behulp van 
spectrofotometrie als gevolg van de vorming van een gekleurd product bij reactie met 4-(N,N-
dimethylamino)benzaldehyde (DMAB). 

 

Spectrofotometrie 

Absorptiespectroscopie in ultraviolet en zichtbaar gebied (UV-Vis-gebied) bestudeert een interactie 
van een materie met elektromagnetische straling in golflengtebereik van ca. 200-750 nm. Het gebied 
kan worden verdeeld in een bijna ultraviolet deel (200-400 nm, UV) en zichtbaar deel van de spectra 
(400-750 nm, Vis). In het zichtbare gebied komen individuele golflengten overeen met verschillende 
kleuren van het licht (fig. C6). 

 

 

Vijg. C6 Afhankelijkheid van lichtkleur van golflengte. 

 

Absorptieproces in het UV-Vis-gebied wordt geassocieerd met excitatie van het molecuul van de 
grond naar de geëxciteerde elektronische toestand. UV-Vis absorptiespectrum (afhankelijkheid van 
absorptie-intensiteit van golflengte, frequentie van de straling of golfgetal) weerspiegelt een 
elektronische structuur van het molecuul. Als de verbinding fotonen uit zichtbaar gebied absorbeert, 
is het gekleurd en lijkt het voor onze ogen in complementaire kleur aan de kleur van het  
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geabsorbeerde licht (tab. C1). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Tab. C1 Relatie tussen de golflengte van de geabsorbeerde straling en de overeenkomstige kleur van 

het materiaal. 

 
De positie van de absorptieband wordt meestal gekenmerkt door een golflengte van maximaal lmax 
(in nm), door golfgetal (in cmnGmax

−1) of als frequentie nmax (in Hz). Relaties tussen deze grootheden en 
fotonenergie Ephoton zijn als volgt: 

n H= 
n
c

= l–1 

en 

Ephoton	=	h·n	=	h·c·n H= 
h·c
l

  

waarbij h de constante van Planck is (h = 6,626069·10−34 J·s) en c de lichtsnelheid in vacuüm  
(c = 299 792 458 m·s−1). 

Vraag C3. 1 Wat is de energie van een foton van licht gebruikt met l = 585 nm voor een 
spectrofotometrische meting? Schrijf de waarde in het antwoordblad als frequentie (in Hz) en 
golfnummer (in cm−1).  (2 punten) 

Verandering van intensiteit van licht gekenmerkt door golflengte tijdens passage door een 
absorberend materiaal kan worden gekwantificeerd door de absorbantie, A. De relatie met de 
concentratie van het absorberende molecuul in het monster en met de lengte van het optische pad 
(praktisch binnenbreedte van het cuvet) wordt uitgedrukt door de wet van Lambert-Beer: 

A(l) = e(l) · c · l 

waarbij  e(l)  de molaire absorptiecoëfficiënt (extinctie) bij een bepaalde golflengte is. De 
extinctiecoëfficiënt is voor een gegeven verbinding en gekozen golflengte constant en wordt meestal 
gepresenteerd in eenheden dm3·cm−1·mol−1. De c is de molaire concentratie van de absorberende 
verbinding in het monster (in mol·dm−3) en l is het optische pad (in cm). 

De wet Lambert-Beer kan dus worden toegepast voor kwantificering. Meestal wordt in eerste 
instantie een zogenaamde kalibratielijn geconstrueerd, wanneer absorptiewaarden worden uitgezet 

 
l nm) 

Kleur 

geabsorbeerd aanvullend 
400–435 violet geel 
435–480 blauw oranje 
480–500 blauw-groen rood-oranje 
500–560 groen rood 
560–580 geel-groen rood-violet 
580–600 geel violet 
600–630 oranje blauw 
630–750 rood groen 
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ten opzichte van de bekende concentratie van de oplossingen. Idealiter wordt een lijn verkregen, die 
door de oorsprong van de Cartesiaanse grafiek gaat: 

A = k · c 

Zodra de absorbantie van het monster met onbekende concentratie is gemeten, kan de concentratie 
eenvoudig worden berekend uit de vergelijking van de kalibratielijn of direct uit de grafiek worden 
gelezen. 

Lijst van chemische stoffen voor taak C3 

• N-acetyl-D-glucosamine oplossing, c = 1,00·10−3 mol·dm−3, 1 mL 
• Na2B4O7 oplossing,  , c(Na2B4O7) = 0.80 mol·dm−3, 5 mL (voorverwarmde oplossing te 

gebruiken door verschillende groepen) 
• 4-(N,N-dimethylamino)benzaldehydereagens, ca 10% oplossing in 1:9 mengsel van conc. 

HCl:conc. AcOH, 20 mL 
• monster van N-acetyl-D-glucosamineoplossing met onbekende concentratie, 0,5 mL 

Lijst van apparatuur voor taak 3 

• automatische pipet met tip, verstelbaar 1mL (kan door verschillen teams gebruikt worden) 
• automatische pipet met tip, verstelbaar 1-5mL (kan door verschillen teams gebruikt worden) 
• magnetische kookplaat met oliebad 
• staander + houder 
• 6 draden (paperclips) 
• 6 flacons met schroefdeksel, 4mL 
• marker 
• 6 kunststof cuvetten 
• bekerglas, 100mL 
• spuitfles met gedestilleerd water 
• Na2B4O7 oplossing,  c(Na2B4O7) = 0,80 mol·dm−3, geplaatst op magnetische kookplaat en 

voorverwarmd tot 80 C (voor meerdere groepen)° 
• Spectrofotometer (voor meerdere groepen) 

 

Procedure 

Tijdens de taak construeer je een spectrofotometrische kalibratielijn met behulp van vier oplossingen 
met bekende concentratie en een blanco-oplossing. Daarnaast bereidt u ook een monster van 
onbekende concentratie voor de spectrofotometrische meting. Aangezien het gekleurde 
reactieproduct tussen N-acetyl-d-glucosamine met 4-(N,N-dimethylamino)benzaldehyde niet stabiel 
is in de tijd en de kleur zich ontwikkelt, moeten alle oplossingen gelijktijdig voor spectrofotometrie 
worden voorbereid en moeten alle oplossingen gedurende een korte tijd (ca. 10 min) worden 
gemeten. Metingen moeten worden uitgevoerd op 15-60 minuten na standaard/ 
monstervoorbereiding. 

Voorbereiding van oplossingen voor spectrofotometrische metingen en gegevensbehandeling 
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Bereid oplossingen van N-acetyl-d-glucosamine van bekende concentraties door verdunning van een 
stamoplossing met een concentratie van 1,00·10−3 mol·dm−3 volgens Tab.  C2.  
Gebruik een automatische pipet voor het meten van de vereiste volumes en meng de oplossingen in 
afsluitbare flacons van 4 mL.  Bereken de concentraties van de standaarden 1-3 en schrijf ze in het 
antwoordblad. 

 
standaard 

c(N-acetyl-d-glucosamine) 
[mol·dm−3] 

V(N-acetyl-d-glucosamine) 
[mL] 

V(water) 
[mL] 

0 0 0 0,400 
1 ? 0,100 0,300 
2 ? 0,200 0,200 
3 ? 0,300 0,100 
4 1,00·10−3 0,400 0 

 
Tab. C2 Verdunning van de voorradoplossing van N-acetyl-d-glucosamine. 

Doe 0,400 mL oplossing van het monster met onbekende concentratie in een andere afsluitbare 
flacon. 

Doe 0,150 mL natriumtetraboraat met concentratie c(Na2B4O7) = 0,80 mol·dm−3 voorverwarmd tot  
80 °C in de flacons met behulp van een automatische pipet. Sluit de flacons en roer de inhoud. Hang 
de flacons met behulp van een draad aan een houder. Doe de flacons in een oliebad dat 
voorverwarmd is tot 95 C door de houder op een staander te zetten en laat ze 10 minuten 
opwarmen. Verwijder na de periode de flacons uit het bad en laat ze afkoelen tot 
laboratoriumtemperatuur. Open de flacons en voeg 3,000 mL DMAB-middeloplossing met behulp 
van een automatische pipet toe (°°let op!, het middel is opgelost in een mengsel van 
geconcentreerd azijnzuur en zoutzuur). Sluit de flacons, roer de inhoud ervan en laat ze 15 minuten 
staan. Vul na die periode individuele cuvetten voor spectrofotometrische metingen met de 
oplossingen en geef ze aan de supervisors - ze zullen de absorptie van de individuele mengsels meten 
bij 585 nm. 

Vraag C3.2 Schrijf absorptiewaarden in het antwoordblad.  (8 punten) 

Teken meetpunten en construeer een kalibratielijn op grafiekpapier – kies de juiste schaal. Absorptie 
van de normen werd gemeten tegen zuiver water, daarom kan de absorptie van oplossing met 
nulconcentratie van N-acetyl-d-glucosamine (standaard 0) aanzienlijk van nul verschillen, omdat er 
ook andere absorberende soorten aanwezig zijn. Daarom kunt u de absorptie van standaard 0 
aftrekken van de absorptie van alle andere normen (en u krijgt de kalibratielijn van formule A = k · c). 
U kunt ook ongecorrigeerde waarden gebruiken. In dat geval krijgt u de kalibratielijn met de 
constante term, d.w.z. in vorm A = k · c + l. Beide benaderingen zijn gelijkwaardig, het maakt niet uit 
welke variant u kiest. 

Vraag C3. 3 Lees de concentratie van het onbekende monster af in het kalibratielijndiagram.  (5 
punten) 

 


