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Tabel 2.3 Samenstelling van de
extra- en intra cellulaire vloeistof.
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*pagina 29, formule 3.1: toevoegen bi
*pagina 30, formule 3.3: J.l is pip
*pagina 32, formule 3.5 wordt vervangen door:
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aantal protonen dat op preparaat valt,
concentratie van het element Z (Jig/g),
getal van Avogadro (6,0·1023 mol" 1),
massagetal element Z,
vertakkingsverhouding schil i van element Z,
fluorescentieopbrengst schil i van element Z (formule 3.1),
detectorefficiën tie,
ruimtehoek detector (sr),
transmissie (formule 3.3),
ionisatie werkzame doorsnede (formule 3.1),
stopping power (formule 3.2),
protonen energie.

*pagina 37, formule 3.14: tweeden is N
*pagina 47: kleinste kwadraten methode, optimale fit levert X2 gelijk aan 0 i.p.v. 1

*pagina 74, tabel 6.6: NA wordt gegeven in (10 15 atomen/cm2 )

aan mijn ouders

Samenvatting
Dit afstudeerwerk heeft plaatsgevonden in het kader van een samenwerkingsproject
tussen de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) en de Rijksuniversiteit Limburg (RL).
Doel van het project is om met kernfysische analysetechnieken (PIXE, PIGE, RBS) de
concentraties van diverse kationen (Na, Mg, K, Ca) in spierweefsel nauwkeurig te
bepalen. Achtergrond hiervan is het feit dat onder pathologische omstandigheden de
concentratie van deze ionen kan veranderen met de mogelijkheid van onherstelbare
beschadiging van de spiercel. De bepaling van de concentraties van deze ionen zal dan ook
diagnostische informatie kunnen verschaffen.
Tijdens dit afstudeerproject is hartweefsel geanalyseerd in de PIXE-opstelling van de
TUE. Hiertoe is een dragercombinatie ontwikkeld waarop de weefsels aangebracht zijn.
Op basis van een ijkreeks voor kalium is met PIXE-analyses een concentratie kalium in
hartweefsel aangetoond van 690±50ppm. De detectielimiet van kalium in hartweefsel is
bepaald op 5 ppm. Deze waarde stemt goed overeen met de literatuur.
Voor de diktebepaling van de hartpreparaten is gebruik gemaakt van RBS-experimenten.
Een studie naar de produktie van continue achtergrondstraling in PIXE-experimenten
heeft een aantal interessante verificaties van de theorie van Ishii en Morita opgeleverd.
Op grond van berekeningen is de optimale bundelenergie voor de detectie van kwik
bepaald. Deze waarde is experimenteel geverifieerd. Tevens is een achtergrondspectrum
van een koolstofmatrix berekend en experimenteel bevestigd.
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Hoofdstuk 1
Inleiding
Het afstudeerwerk, waarvan het verslag voor u ligt, is uitgevoerd in het kader van een
samenwerkingsproject tussen de afdeling fysiologie van het Biomedisch Centrum
(BMC) van de Rijksuniversiteit Limburg en de groep Kernfysische Technieken (KFT)
van de Technische Universiteit Eindhoven. Het project draagt de titel: "Analyse van
diverse kationen in spierweefsel met behulp van de micro-protonbundel techniek".
Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt binnen dit project, richt zich op de detectie van de
kationen Na+, Mlf+, K+ en Ca2+ in zowel hart- als skelet-spierweefsel. Deze kationen
spelen een belangrijke rol bij het functioneren van de spiercellen. In een normale
situatie zijn de concentraties van deze ionen in het cytoplasma van de spiercel: Na+
(230ppm), Mlf+ (480ppm), K+ (5500ppm), Ca2+ (0,04ppm). Onder pathologische
omstandigheden blijkt de ionenhomeostase zeer snel ontregeld te raken. Er bestaan
duidelijke aanwijzingen dat onder ischemie (onderperfusie van het weefsel) in eerste
instantie de Na+-K+ balans verstoord wordt. Dit zou lijden tot een daling van deK+- en
een stijging van de Na+ concentratie in het cytoplasma. Dit proces wordt geacht vooraf
te gaan aan het irreversibel beschadigd raken van de spiercel. Bij de overgang van
herstelbare naar onherstelbare schade van de cel zouden verstoringen in de Ca2+
huishouding mede een rol kunnen spelen. De eigenlijke oorzaak van de stijging van
het intracellulaire calciumgehalte en de mogelijke relatie met veranderingen in de
concentraties van andere ionen in de cel staat nog steeds ter discussie. Een analysetechniek waarmee de ionenconcentraties in de spiercellen gelokaliseerd kunnen worden
is daarom van groot belang.
Er bestaan verschillende kernfysische analysetechnieken waarmee elementanalyses
uitgevoerd kunnen worden. De vakgroep deeltjesfysica van de TUE beschikt over een
deeltjesversneller, een cyclotron, en verscheidene analyse-opstellingen. De voor dit
project beoogde opstelling gebruikt een micro-protonbundeL Voor de analyse van
preparaten wordt een bundel versnelde protonen (met een energie van circa 3 MeV) op
een preparaat geschoten. Het bundeloppervlak op het preparaat is momenteel 6x4J.1D12
en zal in de toekomst verkleind worden tot lxlJim2 • Hierdoor is een hoog lateraal
scheidend vermogen mogelijk. In deze opstelling kunnen verscheidene analysetechnieken gebruikt worden, zoals Partiele Induced X-ray Emission (PIXE), Partiele Induced
Gamma Emission (PIGE) en Rutherford Backscattering Speetrometry (RBS). Met de
technieken PIXE en PIGE is het mogelijk elementen in een preparaat te detecteren
door, respectievelijk, detectie van röntgenstraling en gammastraling. De energie van de
straling is namelijk karakteristiek voor het uitzendende element. Met de RBS-techniek
is het mogelijk de dikte en samenstelling van preparaten te bepalen door aan het
preparaat verstrooide protonen te meten.
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Dit afstudeerwerk vormt de basis voor een promotieonderzoek. Dit verslag bevat dan
ook, naast gedeelten die het verrichte onderzoek en de resultaten daarvan behandelen,
enkele beschrijvende gedeelten.
De doelstellingen van dit afstudeerwerk zijn bij aanvang als volgt gedefinieerd:
Algemeen: opstarten en voorbereiden AIO-project, hieronder vallen een literatuur
studie naar de fysiologische achtergronden van het project.
Optimaliser:m nieuwe PIXE-opstelling.
Geschikte ijking van de detector voor de te detecteren elementen.
Prepareren van biologisch materiaal.
Metingen aan biologische preparaten met PIXE en eventueel }1-PIXE.
Literatuurstudie en berekenen achtergrondproduktie tijdens een PIXE-meting.
Beschouwen van andere meetmethoden zoals PIGE en RBS.
De hierboven beschreven onderwerpen worden in de volgende hoofdstukken als volgt
behandeld; in hoofdstuk 2 worden de fysiologische achtergronden van het project
behandeld, hoofdstuk 3 behandelt de meettechnieken, in hoofdstuk 4 wordt de
experimentele opzet besproken, hoofdstuk 5 bespreekt de preparaatbereiding en de
resultaten daarvan, in hoofdstuk 6 worden de resultaten van de verrichtte PIXE- en
RBS analyses aan een kaliumijkreeks en aan hartpreparaten gepresenteerd en
hoofstuk 7 bespreekt de studie naar de produktie van achtergrondstraling in PIXEexperimenten en de resultaten van de berekeningen en de verificatie daarvan. Tot slot
worden in hoofdstuk 8 alle resultaten en conclusies samengevat en er worden suggesties gedaan voor verder onderzoek.
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Fysiologie
In dit hoofdstuk worden de fysiologische achtergronden van het project tussen de RL en
de TUE behandeld. Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: paragraaf 2.1 bevat een
algemene inleiding over de biologische cel, in paragraaf 2.2 wordt de energievoorziening
van de cel besproken, in paragraaf 2.3 worden de spieren en de spiercellen beschreven,
in paragraaf 2.4 wordt het mechanisme besproken van de spiercontractie en in paragraaf
2.5 is het membraantransport en de ionenhuishouding van een cel besproken.

2.1 De cel [Ber 88, Fox 87].
2.1.1 De cel als kleinste levende eenheid van het menselijk organisme.
De cel is de kleinste levende eenheid waaruit het menselijk organisme is opgebouwd.
Een meercellig organisme is voor te stellen als een kolonie van eencellige organismen met
een grote onderlinge afhankelijkheid. Deze is het gevolgvan het feit dat in het meercellig
organisme de cellen gespecialiseerd zijn in een bepaalde functie. De cellen bezitten in
principe allemaal het vermogen om als eencellig organisme te bestaan; er is echter sprake
van de specialisatie van bepaalde eigenschappen van een cel, doorgaans ten koste van
andere functionele eigenschappen. De cellen in de te onderscheiden weefsels zijn dus,
zowel in bouw als in functies, van elkaar gaan verschillen (differentiatie).

2.1.2 Bouw van de cel.
In deze paragraaf worden de elementen en het bouwplan van een cel besproken. Met de
cel wordt een standaard cel bedoeld, dat wil zeggen een cel van een niet gedifferentieerd
type.
De cel kan voorgesteld worden als een zakje dat gevormd is door de uiterst dunne
plasmamembraan, gevuld met een gelei-achtige massa, het cytoplasma. Dit bestaat uit
een heldere vloeistof, hyaloplasma of cytosol, waarin een aantal verschillend gevormde
subcellulaire structuren drijven. De vorm van de cel wordt in belangrijke mate instand
gehouden door het cytoskelet. De subcellulaire structuren kunnen onderscheiden worden
in organellen, die door de cel zelf tijdens haar ontwikkeling worden gevormd en
insluitsels, van buitenaf opgenomen vormsels die vroeger of later weer uit het
celinwendige worden verwijderd.
Hieronder worden kort de belangrijkste organellen besproken. De standaardcel bevat
naast de plasmamembraan de volgende organellen, gegroepeerd naar gemeenschappelijke
functie (figuur 2.1):
a. Mitochondria en lysosomen: beide betrokken bij de splitsing van organische stoffen.
b. Nucleus (celkern), endoplasmatisch reticulum (ER), ribosomen en het Golgi-apparaat:
alle betrokken bij de synthese van organische stoffen in de cel.
c. Centriolen: betrokken bij de celdeling.
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agranulair e.r.

ribosom en

mitochondriën

Figuur 2.1 Schematische voorstelling van de bouw van een cel [Ber 88].

2.1.2.1 Mitochondria en lysosomen.
Mitochondria
De mitochondria zijn veelvormige organellen uiteenlopend van ronde structuren met een
diameter van minder dan lJ.lffi tot staafjes met een lengte van 7Jlffi en een diameter van
lJ.lffi (figuur 2.2). De wand van het mitochondrion bestaat uit twee membranen, van
elkaar gescheiden door een spleetvormige ruimte. De buitenste membraan, 6nm dik, is
glad; de binnenste membraan, 6-8nm dik, vormt naar binnen toe ver doorlopende plooien
(cristae mitochondriales). Het aantal mitochondria
per cel is per orgaan verschillend: van een paar
honderd tot een paar duizend. Tussen de cristae
bevindt zich een massa die vermoedelijk voornamelijk
uit eiwit bestaat: van de totale vaste stof van een
mitochondrion bestaat 70% uit eiwit en
30% uit lipiden (de laatste afkomstig uit de
membranen).
Het mitochondrion is de energiecentrale van de cel.
Het beschikt over een uitgebreid pakket van Figuur 2.2
Bouw van een
biologisch actieve eiwitten, enzymen, die een reeks mitochondrion fBer 88].
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energieleverende reacties katalyseren. Deze energie wordt gebruikt voor het omzetten van
ADP (adenosinedifosfaat) in ATP (adenosinetrifosfaat). ATP is de universele energiebron
voor alle processen die zich in de cel afspelen. De benodigde enzymen komen buiten het
mitochondrion niet voor, zodat de vorming van ATP buiten het mitochondrion slechts
beperkt mogelijk is (zie verder paragraaf 2.2). Enzymen zijn altijd eiwitten waaraan vaak
een bepaalde niet-eiwit groep, prosthetische groep gekoppeld is. Deze niet-eiwit groep (het
co-enzym, de eiwitgroep is het apo-enzym) bevat vaak metalen of organische verbindingen,
die via de voeding toegevoerd dienen te worden. Naarmate de energiebehoefte van een cel
groter is, is ook het aantal mitochondria groter.
Lysosomen

Lysosomen zijn kleiner dan mitochondria, 0,25 tot O,Bpm in diameter. Zij bevatten evenals
de mitochondria een hoog gehalte aan splitsende enzymen, die in korrels in het inwendige
liggen opgeslagen. De lysosoomenzymen brengen een hydrolytische splitsing tot stand van
velerlei stoffen. Op deze wijze dragen zij bij aan de afbraak van stoffen die niet (meer)
nuttig zijn voor de cel.

2.1.2.2 Celkern, endoplasmatisch reticulum, ribosomen en het Golgi-apparaat.
Deze organellen zijn alle betrokken bij de vorming van eiwitmoleculen in de cel. Veel van
deze eiwitten zijn enzymen, zodat door de activiteit van deze organellen het 'biochemisch
vermogen' van de cel bepaald wordt. De enzymproduktie is een dynamisch proces en
afgestemd op de behoefte van de cel. Er is dus sprake van enzymregulatie.
Celkern
De celkern of nucleus heeft in verschillende cellen verschillende grootte, in de orde van
enkele pm in diameter. De celkern wordt omgeven door een kernmembraan, die bestaat
uit twee afzonderlijke membranen gescheiden door een ruimte van 14nm. In de
kernmembraan bevinden zich poriën van enkele tientallen nanometer, waarmee de
kernmembraan de best doorgankelijke membraan is van de cel. De ovaal-ronde kern is
gevuld met kernsap, waarin in korrels het chromatinemateriaal aanwezig is. In het
chromatinemateriaal liggen de erfelijke eigenschappen opgeslagen in het DNA
(desoxyribonucleïnezuur). Tijdens de celdeling vormt het chromatinemateriaal de
chromosomen; draadvormige structuren waarin de genetische code opgeslagen is. Naast
dit chromatinemateriaal bevat de kern meestal slechts één donkere vlek, de nucleolus.
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Endoplasmatisch reticulum
Het endoplasmatisch reticulum (ER) is een vaak zeer ingewikkeld complex van
intracellulaire membranen die buisjes en blaasjes vormen. De buisjes kunnen zeer dun
zijn, 50 tot lOOnm, de blaasjes (cisternae) zijn wat groter van afmeting. De membraan die
de buisjes en de cisternae omgeeft heeft geen grote poriën; de vloeistof in het ER is
daardoor volledig gescheiden van de intracellulaire vloeistof en heeft vermoedelijk ook een
andere samenstelling. Het ER kan onderverdeeld worden in een agranulair gedeelte,
waarvan de wanden glad zijn en een granulair gedeelte, waarop aan de buitenkant korrels
aanwezig zijn met een afmeting van 10 tot 15nm, de ribosomen. De ribosomen bevatten
een zeer hoog gehalte aan ribonucleïnezuur (RNA), dat samen met het DNA een zeer
belangrijke rol speelt bij de opbouw van eiwitmoleculen. In het agranulaire gedeelte is het
RNA afwezig. Men neemt aan dat dit gedeelte van het ER onder meer een functie in de
vorming van vetachtige stoffen (bijvoorbeeld de membraanlipiden) heeft.

Golgi-apparaat
In een aantal cellen maakt ook het Golgi-apparaat deel uit van het complex voor
intracellulaire produktie van macromoleculen. Het is opgebouwd uit gladwandige
kanaaltjes, afgewisseld door blaasjes. In het Galgi-apparaat vindt ook koolhydraatsynthese
plaats.

2.1.2.3 Centriolen.
De centriolen zijn cilindrische structuren met een diameter van 0,15pm en een lengte van
ongeveer 0,4pm. In niet-delende cellen worden slechts twee centriolen gevonden die als
paar liggen tussen de kern en het Golgi-apparaat. Het centriolenpaar noemt men tezamen
met het Golgi-apparaat het cytocentrum van de cel, waarvan men veronderstelt dat het
betrokken is bij de eiwitsynthese en de toelevering van het secretieprodukt aan het Golgiapparaat. Tijdens de celdeling ontwikkelen de centriolen een aparte functie; voorafgaande
aan de deling verdubbelen zij zich en de zo gevormde paren verplaatsen zich naar
tegenoverliggende polen van de cel. Als de chromosomen gaan delen dan worden de
overeenkomstige paren door draden, gevormd door de centriolen, uit het midden van de
cel uit elkaar getrokken.
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2.2 Energievoorziening van de cel [Fox 87].
Deze hele paragraaf is gecentreerd rond het begrip energie. De zon is de bron van alle
vormen van energie op aarde, omdat de plant dankzij zonnestraling in staat is
koolhydraten te vormen. Voor de mens en het dier dienen planten en andere dieren als
voedsel. In het menselijk lichaam wordt de energie die ligt opgeslagen in ons voedsel
gebruikt voor de vorming van adenosinetrifosfaat (ATP). ATP is een chemische verbinding
die de energie levert voor spiercontracties en voor andere biologische processen wanneer
een fosfaatgroep wordt afgesplitst.

Adenosinetrifosfaat (ATP)
De energie die vrijkomt tijdens het afbraakproces van voedsel wordt niet direct gebruikt
om arbeid te verrichten. Deze energie wordt eerst gebruikt om een andere chemische
verbinding, het adenosinetrifosfaat (ATP), te vormen. ATP ligt in alle spiervezels
opgeslagen. De cel kan nu zijn gespecialiseerde arbeid slechts verrichten met behulp van
de energie die vrijkomt bij de hydrolyse van ATP.
ATP is opgebouwd uit een ingewikkelde component, adenosine, en drie eenvoudiger
componenten, fosfaatgroepen. In het molecuul nemen vanuit chemisch oogpunt bekeken,
de fosfaatgroepen een belangrijke plaats in; de onderlinge binding tussen de fosfaatgroepen zijn zogenaamde energierijke verbindingen. Warmeer de buitenste van deze
fosfaatbindingen wordt verbroken komt een hoeveelheid energie vrij van 33,5kJ/mol en
ontstaat adenosinedifosfaat (ADP). In figuur 2.3 is een en ander vereenvoudigd weergegeven.

adenosine

ATP

Figuur 2.3 De structuur van ATP en ADP en de overgang van ATP(ADP) in ADP(ATP)
vereenvoudigd weergegeven.

Bronnen van ATP
ATP is de directe bron van energie voor spiercontracties en allerlei biologische processen
die zich afspelen in de cel. Nadat het ATP afgebroken is tot ADP moet het ADP weer
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geresynthetiseerd worden tot ATP, om opnieuw als energiebron voor de cel te fungeren
(figuur 2.8). Voor de resynthese van ATP, en dit zal duidelijk zijn, is energie nodig. De
spiervezels staan drie systemen ter beschikking voor de aanvoer van deze energie. Er is
een aëroob systeem (zuurstofsysteem) en er zijn twee anaërobe systemen: 1) Het ATP-CPsysteem (fosfaatsysteem) en 2) de anaërobe glycolyse (melkzuursysteem).
De fosfaten ATP en CP (creatinefosfaat, een verbinding die wat betreft eigenschappen op
ATP lijkt) liggen opgeslagen bij de contactiele strengen van de spier en vormen de snelst
toegankelijke bron van ATP voor gebruik door de spier. Dit energiesysteem neemt de
belangrijkste plaats in voor de ATP-produktie tijdens kortdurende belastingen van het
lichaam met hoge intensiteit.
De anaërobe glycolyse levert energie voor de synthese van ATP door een onvolledige
afbraak van koolhydraten (glycogeen en glucose) tot melkzuur. Melkzuur veroorzaakt
spiervermoeidheid bij ophoping in de spier en het bloed. De anaërobe glycolyse is ook een
belangrijke leverancier van energie voor de vorming van ATP tijdens kortdurende, zeer
intensieve belastingen van het lichaam. Activiteiten die in grote mate afhankelijk zijn van
het fosfaatsysteem en de anaërobe glycolyse worden anaërobe activiteiten genoemd.
Het aërobe systeem levert ATP met behulp van energie die vrijkomt bij de afbraak van
hoofdzakelijk koolhydraten, zoals glycogeen en vetten, en soms eiwitten, tot kooldioxide
en water. Het zuurstofsysteem levert veruit de meeste ATP en verloopt via een serie
ingewikkelde chemische reacties. Een groot gedeelte van deze reacties vindt plaats in de
mitochondria (zie paragraaf 2.1). Het zuurstofsysteem wordt hoofdzakelijk belast bij
langdurige belasting van het lichaam van geringe intensiteit. Dergelijke activiteiten
worden aërobe activiteiten genoemd. In de tabellen 2.1 en 2.2 (volgende pagina) worden
de drie energiesystemen vergeleken. In tabel 2.1 worden enkele algemene eigenschappen
van de drie systemen behandeld; tabel 2.2 bevat gegevens over de maximale capaciteit en
het maximale vermogen van de energiesystemen.
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Tabel2.1 Algemene eigenschappen van de drie energiesystemen.
Systeem

anaëroob
ATP-CPsysteem
melkzuursysteem

aëroob
zuurstofsysteem

Voedsel of
chemische
brandstof

0 2-behoefte

Snelheid

ATPproduktie
(relatief)

creatinefosfaat

nee

snelst

weinig;
beperkt

glycogeen
(glucose)

nee

snel

weinig;
beperkt

glycogeen,
vetten,
eiwitten

ja

langzaam

veel;
onbeperkt

Tabel 2.2 Het maximale vermogen en de maximale capaciteit
van de energiesystemen.
Systeem

Maximaal vermogen
(mol ATP/min)

Maximale capaciteit
(totale hoeveelheid
beschikbare ATP in
mol)

ATP-CP-systeem

3,6

0,7

anaërobe glycolyse
(melkzuursysteem)

1,6

1,2

aëroob of zuurstofsysteem (alleen met
glycogeen)

1,0

90,0
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2.3 Bouw van de spieren, de spierceL
Spierweefsel wordt gekenmerkt door de in de lange cellen (spiervezels) gelegen
myofibrillen. Deze bezitten het contractiele vermogen van de spiercellen. In verband met
de microstructuur en het fysiologische gedrag zijn er drie soorten spierweefsel:
a) de gladde musculatuur: deze spiercellen vinden we in de wand van sommige organen,
b) de dwarsgestreepte musculatuur: deze spiercellen vinden we in de skeletspieren,
c) de hartmusculatuur: de naam zegt het al, deze spiercellen bevinden zich in het hart.
In deze paragraafwordt eerst de skeletspier besproken (paragraaf2.3.1) en vervolgens de
hartspier (paragraaf 2.3.2).

2.3.1 De skeletspier [Ber 88, Fox 87, Pla 87].
2.3.1.1 Algemeen.
In deze algemene paragraaf worden achtereenvolgens de bindweefseltypen die de
skeletspier inkapselen, de pezen waarmee de skeletspieren aan de skeletbeenderen
gehecht zijn, de innervatie en de doorbloeding van de skeletspier besproken.
Bindweefsel

Een skeletspier is opgebouwd uit vele duizenden contractiele vezels die bij elkaar
gehouden worden door een laag bindweefsel. Het deel van het bindweefsel dat aanwezig
is rondom elke spiervezel (spiercel) wordt het endomysium genoemd. Aan de binnenzijde
van en gehecht aan het endomysium bevindt zich de spiervezelmembraan of sarcolemma.
Het sarcolemma vormt de buitenste begrenzing van een gespecialiseerd cytoplasma dat
het sarcoplasma wordt genoemd. De spiervezels zijn gegroepeerd tot kleine bundels of
fascieuiL Deze fasciculi worden op hun beurt weer bijeengehouden door bindweefsel dat
het perimysium heet. De hele spier (alle tot de spier behorende bundels) tenslotte wordt
omgeven door bindweefsel: het epimysium. Een en ander is in figuur 2.4 nog eens
weergegeven.
Pezen

In de richting van de uiteinden van de spier gaan de bindweefsels met elkaar versmelten
om geleidelijk over te gaan in het dichte bindweefsel van de pezen. De pezen hechten
vervolgens, via een geleidelijke overgang van bindweefsel in kraakbeen, aan het
botweefsel. De spiervezels zelf lopen niet door tot aan het bot; de kracht die spieren
kunnen ontwikkelen wordt dus via de pezen op het botweefsel overgedragen. Pezen zijn
niet alleen taaier dan spieren maar ook sterker, waardoor een relatief dunne pees de door
een grote spier ontwikkelde kracht kan weerstaan.
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sarcolemma
endomysium

epimysium
perimysium
fasciculus

helespier

'

7
A-A : dwarse doorsnede van de spier

Figuur 2.4 Het structurele verband tussen de verschillende
bindweefselcomponenten en de sarcolemma van de skeletspier [Fox 87].

Doorbloeding

Spierweefsel wordt rijkelijk doorbloed; men treft derhalve in spierweefsel veel bloedvaten
aan. Arteriën en venen betreden en verlaten de spier via het bindweefsel en lopen parallel
aan de afzonderlijke spiervezels. Bij ongetrainde mensen, met een zittend beroep, wordt
elke spiervezel gemiddeld omgeven door 3 tot 4 capillairen. Voor vrouwelijke en
mannelijke sportbeoefenaars kan dit aantal gemiddeld 5 tot 7 capillairen bedragen. De
hoeveelheid bloed die een skeletspier nodig heeft is natuurlijk afhankelijk van de
hoeveelheid arbeid die door de spier moet worden verricht. Tijdens maximale belasting
kan de behoefte aan bloed wel het 100-voudige zijn van die in rust.

Innervatie
De zenuwen die een spier innervaren bevatten zowel motorische als sensorische vezels.
Ze bereiken de spier gewoonlijk samen met de bloedvaten. In het netwerk van bindweefsel
vertakken de zenuwvezels zich ettelijke malen, waardoor uiteindelijk elke spiervezel
afzonderlijk wordt geïnnerveerd. Het is dus mogelijk dat één zenuwvezel door zich te
vertakken een hele groep spiervezels innerveert. De motorische vezels die de spiervezels
doen contraheren ontspringen in het ruggemerg. Het plaatvormige uiteinde waarmee de
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motorische vezel eindigt op de spiervezel noemt men
het motorisch eindplaatje. Ongeveer 60% van de
perifere zenuw vezels zijn motorische vezels. De
sensorische vezels, de resterende 40%, brengen
informatie (zoals pijn, houding en beweging) over van
de spiersensoren naar het centrale zenuwstelsel.

2.3.1.2 Bouw van de spiervezel (spiercel).
Wanneer men een spiervezel onder een microscoop
bekijkt valt het regelmatige patroon van donkere en
lichte strepen op (figuur 2.5).
Om deze reden worden skeletspieren ingedeeld in de
groep van dwarsgestreepte spieren. Het sarcolemma
vormt de buitenste begrenzing van het sarcoplasma.
Het sarcoplasma bevat organellen zoals kernen,
mitochondria en sarcoplasmatisch reticulum. Het bevat
tevens myoglobine, vetten, glycogeen, creatinefosfaat
(CP), ATP en honderden kabelvormige eiwitstructuren
die myofi.brillen genoemd worden. De myofi.brillen
leveren het contractiele vermogen van de spiervezel.
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actinefilament
De myofibrillen vertonen dezelfde dwarsstreping als de
'
__ !' :
spier zelf. Het zijn uiterst dunne draden van 1-211m
'
diameter met dezelfde lengte als de spiervezel. De
2$J---J
0
mvosonefi lament
lichte banden worden de I-banden genoemd, de
donkere banden A-banden. In het midden van de Iband is een donkere lijn te zien, de Z-lijn. Alle
myofibrillen zijn zodanig gerangschikt dat de I- en de Figuur 2·5 Structuur van een
skeletspier [Ber 88].
A-banden ongeveer op een lijn liggen, waardoor de
spiervezel in zijn geheel ook de dwarsstreping
vertoont. Het onderdeel v~n het myofibril, dat tussen twee Z-lijnen ligt, een complete Aband met aan weerskanten een halve I-band, beschouwt men als de eenheid waardoor uit
voortdurende aankoppeling de myofi.bril is opgebouwd. Deze eenheid noemt men de sarcomeer. Als de spier in rust is, is de lengte van de sarcomeer ongeveer 31.1ID. In het midden
van de sarcomeer is in rust een lichtere zone waarneembaar, de H-zone.
Ieder sarcomeer is op identieke wijze ook weer opgebouwd uit submicroscopische
filamenten, uiterst dunne draden die gevormd zijn uit aaneengekoppelde eiwitmoleculen;
deze draden noemt men de myofilamenten. De myofilamenten in de I-band zijn 2,051.1ID

c:
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lang en slechts 5nm dik. Vanaf de Z-lijn steken zij dus naar weerskanten ongeveer lJ.liD
in de aangrenzende sacromeren uit. De myofilamenten in de A-band zijn korter (1,65Jllll)
en dikker (lOnm). Bij de rustlengte van een sarcomeer is er dus een overlap van 0,3J.1ID
aan de randen van de A-band. Dit verklaart waarom de randen donkerder zijn dan de Hzone, waar geen dunne filamenten aanwezig zijn.
De dunne filamenten bevatten voornamelijk het eiwit actine, de dikke filamenten bestaan
uitsluitend uit het eiwit myosine. Het actinefilament is opgebouwd uit twee om elkaar
gewonden ketens van kleine, bolvormige eiwitmoleculen (dubbele helixstructuur). Het
myosinefilament is opgebouwd uit kleinere eenheden, die uit een relatief lichte staaf
bestaan waaraan scharnierend twee zware koppen verbonden zijn. De rangschikking in
het filament is zodanig dat de staven in de lengterichting van het filament liggen en de
zware koppen naar buiten steken, in de richting van de omliggende actinefilamenten. De
uitstekende koppen van het myosinefilament kunnen een chemische verbinding aangaan
met de bolvormige eiwitmoleculen van het actinefilament. Omdat deze bruggen dwars op
de lengterichting van de myofibrillen liggen worden ze ook wel cross-bridges genoemd. Ze
spelen een essentiële rol in het contractiemechanisme van de spiervezels.
Sarcotubulair systeem

Onder het sarcotubulair systeem verstaat men een stelsel van door een membraan
omsloten kanaaltjes dat zich in het inwendige van de spiervezel bevindt. Het kan
onderverdeeld worden in een systeem dat dwars op de lengterichting van de spier staat
(tranversaal systeem, T-tubuli) en een systeem van in de lengterichting verlopende
buisjes (longitudinaal systeem, sarcoplasmatisch reticulum); zie figuur 2.6.
De T-tubuli kunnen worden beschouwd als gekronkelde, tussen myofibrillen doorlopende
instulpingen van de plasmamembraan. Zij bevinden zich ter hoogte van de overgang van
A- naar I-band, dus twee per sacromeeer.
De ruimte in de T-tubuli staat in open
verbinding met de extracellulaire ruimte
en zal dus extracellulaire vloeistof
bevatten.
Het sarcoplasmatisch reticulum (SR)
transversale ttlbulus
bestaat uit buisjes die iets dunner zijn
SStCOPissmatisch reticulum
dan de T-tubuli. Zij verlopen in het
(longitudinssl
sarcoplasma evenwijdig aan de myofibrillen; in feite wordt iedere myofibril
temunale cistemen
omgeven door een aantal van deze buisjes.
mei c.lcium (C.'")
Per sarcomeer vormen de longitudinale
m-....é.~==IU
buisjes een afgesloten geheel, zij passeren
de Z-lijn niet. Ter hoogte van de T-tubuli Figuur 2.6 Het sarcoplasmatisch ~ticulum
zijn er dwarse verbindingen tussen de en de T-tubuli [Fox 87].
~)
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buisjes van het SR, zodat een netwerk ontstaan is. In dit netwerk maakt het SR contact
met de T-tubuli. Ter plaatse van dit contact zijn de buisjes verwijd tot blaasjes, de
terminale cisternen, die tegen de T-tubuli aanliggen. Twee terminale cisternen vormen
samen met de T-tubulus die ze van elkaar scheidt, een zogenaamde triade. Er is geen
open verbinding tussen de T-tubuli en het SR: het is niet mogelijk dat grote moleculen uit
de extracellulaire vloeistof (die zich in de T-tubuli kunnen bevinden) zich via de triade in
het SR begeven. De terminale cisternen van het SR bevatten grote hoeveelheden
calciumionen (Ca2+). Het Ca2+ speelt een rol in het contractiemechanisme van de spier (zie
paragraaf 2.4).

2.3.2 De hartspier [Ber 88].
Het hartspierweefsel bestaat uit afzonderlijke cellen, de hartspiervezels, die een lengte
hebben van 50-lOOJ.lm en een dikte van 10-20}lm, waarin een of twee kernen liggen. De
cellen liggen gerangschikt in bundels; er komen veelvuldig vertakkingen voor, zodat er een
netwerk gevormd wordt. Elke cel wordt volledig omgeven door een plasmamembraan.
Waar twee achter elkaar gelegen cellen elkaar raken vormen de plasmamembranen een
zogenaamde intercalaire schijf. De intercalaire schijfbevat naast verschillende structuren
voor een stevige verbinding van de cellen, talrijke verbindingen van het nexus-type,
waardoor ionen ongehinderd van cel naar cel kunnen bewegen. Structuren als intercalaire
schijf en nexus-verbindingen ontbreken in de skeletspiervezels. Door dit geheel van
nexusverbindingen worden alle spiercellen in de hartspier vrijwel tegelijkertijd
geïnnerveerd en kunnen wij de hartspier zien als één grote spiervezel. Ook de
rangschikking van de intercellulaire structuren is in de hartspier anders dan in de
skeletspier (zie figuur 2. 7). Per cel zijn slechts een of twee kernen aanwezig die centraal
in het cytoplasma liggen; daaromheen liggen de myofibrillen in groepjes bij elkaar.
De microstructuur van de myofibril is in hartspierweefsel echter vrijwel gelijk aan die in
skeletspierweefseL Hieruit kan worden afgeleid dat de contractie van de hartspier op
vrijwel gelijke wijze tot stand komt als de contractie van de skeletspier.
Hartspierweefsel bezit geen sarcotubulair systeem, bestaande uit T-tubuli en een
sarcoplasmatisch reticulum (SR). De T-tubuli zijn kleiner in aantal en liggen ter hoogte
van de Z-lijn. De T-tubuli zijn beduidend wijder dan de tubuli in skeletspiervezels. Het
aantallongitudinale buisjes in het SR is eveneens aanmerkelijk kleiner en onregelmatiger
verspreid. Door de meer ollregelmatige rangschikking van hartspiercellen komen triades
nauwelijks voor: de T-tubuli staan doorgaans in verbinding met één terminale cisterne,
zodat men hier van diaden kan spreken.
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Figuur 2. 7 Electronenmicroscoop opnamen van skeletspiervezel en hartspiervezel [Alb 89].

2.4 Spiercontractie: de theorie van de langs elkaar glijdende filamenten
[Ber 88, Fox 87].
De bouw van de vezels waaruit de skeletspiercel is opgebouwd, maar vooral de structuur
en onderlinge rangschikking van de myofibrillen in de spiervezels, hebben geleid tot de
theorie van de langs elkaar glijdende filamenten, om het mechanisme van de
spiercontractie te verklaren (zie paragraaf 2.3).
Zoals de naam van de theorie al zegt stelt men zich hierbij voor dat het ene stel
filamenten over het andere schuift. De lengte van de actine- en myosinefilamenten
verandert tijdens dit proces niet, maar het actine schuift langs het myosine in de richting
van het midden van de sarcomeer. De lengte van de A-band blijft constant tijdens de
contractie. De I-band wordt evenwel korter, terwijl de H-zone op een gegeven moment
zelfs geheel verdwijnt. De essentie van het contractiemechanisme bestaat uit de vorming
van chemische verbindingen, een eiwitcomplex actomyosine genaamd, tussen de
uitstekende koppen van myosinefilament en speciale plaatsen op het actinefilament. De
mechanische en fysiologische gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan de theorie zijn
onder te verdelen in vijf fasen: rust, excitatie-contractiekoppeling, contractie, verbreking
van het actomyosinecomplex en relaxatie.

Rust (figuur 2.8A)
De uitstekende koppen van de myosinefilamenten wijzen in rust in de richting van de
omringende actinefilamenten maar reageren er niet mee. Aan elke myosinekop is een
molecuul ATP gebonden (dit complex heet ook wel het inactieve myosine-ATP-complex).
In paragraaf 2.3.1.2 werd reeds vermeld dat calciumionen (Ca2•) in grote hoeveelheden
opgeslagen liggen in de terminale cisternen van het sarcoplasmatisch reticulum (SR). In
afwezigheid van vrije calciumionen is interactie tussen actine en myosine niet mogelijk.
Dit effect wordt het repressoreffect genoemd.
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Excitatie-contractiekoppeling (figuur 2.8B)
Wanneer een impuls (actiepotentiaal) in een
motorische zenuwvezel de eindplaatjes bereikt
wordt het sarcolemma van de spiervezel
geactiveerd. Deze actiepotentiaal wordt via de
wand van de T-tubuli door de vezel voortgeleid.
Dit heeft tot gevolg dat uit terminale cisternen
de Ca2+-ionen zich vrijmaken. Deze diffunderen
nu vanuit de cisternen naar de myofibrillen en
worden daar onmiddellijk aan het
actinefilament gebonden, waardoor de
bindingsplaatsen geactiveerd worden
(depressoreffect). Tegelijkertijd wordt het
inactieve myosine-ATP-complex geactiveerd. Als
gevolg van deze dubbele activering zullen actine
en myosine elkaar aantrekken. Dit leidt tot de
vorming van dwarsbruggen van het eerder
genoemde actomyosinecomplex.

~

rust
trooomyos ~e _,r

acvnef•lamer-:
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Contractie ((1-guur 2.8C)
Door de vorming van actomyosine wordt een
enzym, myosine-ATP-ase, geactiveerd dat de
splitsing van ATP in ADP induceert. Door de
splitsing van het ATP op de myosinekop in ADP
en een fosforgroep komt energie vrij (paragraaf
4). Deze energie stelt de myosinekop in staat
om te klappen, zodat het actinefilament
waaraan het is gekoppeld langs het
myosinefilament schuift in de richting van het
midden van de sarcomeer.
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.: -:Verbreking van actomyosinecomplex (figuur
;:
2.8D)
De myosinekoppen zullen 'loslaten' en
terugklappen in hun oorspronkelijke positie Figuur 2.8 Het mechanisme van spierzodra een geresynthetiseerd ATP-molecuul zich contractie in vijffasen {Fox 87].
aan de koppen bindt. Vervolgens kunnen zij
opnieuw een binding aangaan met een geactiveerde bindingsplaats. Er is dan sprake van
een cyclisch gebeuren dat net zolang doorgaat tot het repressoreffect de overhand krijgt.

Relaxatie (figuur 2.8E)
Calciumionen worden tijdens de hierboven beschreven fasen continu teruggepompt naar
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de terminale cisternen (calciumpomp). Wanneer de activering van de spiervezels ophoudt
en er dus geen Ca2+ ionen meer vrijkomen uit de terminale cisternen zal door de werking
van de calciumpomp de concentratie calciumionen in het sarcoplasma dalen. De interactie
tussen myosine en actine is dan weer onderdrukt (repressoreffect). Ook het enzym
myosine-ATP-ase is weer geïnactiveerd en er vindt geen splitsing van ATP meer plaats.
De spier ontspant en de filamenten hervinden hun oorspronkelijke positie door de werking
van antagonisten of de zwaartekracht.

Contractie van de hartspier
Zoals in paragraaf 2.2 reeds is aangegeven contraheert de hartspier alsof deze een enkele
spiervezel is. Alle cellen worden tegelijk geïnnerveerd waarna ze contraheren. Het
contractiemechanisme is gelijk aan dat van de skeletspier. Een groot verschil is dat het
SR van het hartspierweefsel minder omvangrijk is dan dat van skeletspierweefseL Om
tijdens de contractie van het hart voldoende Ca2+ te hebben zal er aanvoer van buitenaf
nodig zijn. In de rustfase van de contractie zal dan om, een evenwicht in de Cahuishouding te handhaven, een grote hoeveelheid calciumionen actiefuitgepompt worden.
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2.5. Membraantransport en ionenhuishouding [Ber 88].
Deze paragraafbehandelt alle aspecten die van belang zijn voor het transport van stoffen,
met name ionen, door de celmembraan. Kennis van de processen die hierbij een rol spelen
is van belang voor een goed begrip van de fysiologische vraagstukken die verbonden zijn
aan het samenwerkingsproject tussen de TUE en de RL. Deze paragraaf is opgesplitst in
zes onderdelen; de eerste twee paragrafen behandelen de intracellulaire stofwisseling en
de structuur van de celmembraan. De volgende vier paragrafen behandelen de transportmechanismen die een rol spelen bij het transport van geladen en ongeladen deeltjes door
de celmembraan.

2.5.1 Intracellulaire stofwisseling.
In de cel vindt een voortdurende stofwisseling (metabolisme) plaats, waarbij als gevolg
van biochemische reacties assimilatie of dissimilatie van moleculen plaatsvindt.
Stofwisselingsprocessen kunnen energieconsumerend (anabolisch) of energieproducerend
(katabolisch) zijn. De katabole reacties voorzien de anabolische reacties van de benodigde
energie. Voor de katabole reacties moeten energierijke stoffen (dit zijn koolhydraten en
vetten) van buiten de cel geïmporteerd worden. De afvalstoffen van de katabole reacties
(C02 en H 20) zijn energiearm en dienen uit de cel verwijderd te worden. Hieruit blijkt dat
een intensieve uitwisseling van stoffen tussen intra- en extracellulaire vloeistof
noodzakelijk is. Het transport van stoffen zal door de celmembraan, ook wel
plasmamembraan genoemd, plaats moeten vinden. De celmembraan laat echter een
gemakkelijke passage van deeltjes niet toe, hetgeen blijkt uit de verschillende
samenstelling van intra- en extracellulaire vloeistof. Hoewel de samenstelling van intraen extracellulaire vloeistof per weefsel verschilt, zijn de in tabel 2.3 gegeven waarden als
representatief te beschouwen.
Naast de bovengenoemde transportfunctie heeft de celmembraan ook de functie van
moeilijk doorgankelijke scheiding tussen twee vloeistoffen. Deze twee schijnbaar
onverenigbare functies zijn alleen in de levende cel aanwezig. Sterft de cel af dan worden
intra- en extracellulaire vloeistofconcentraties gelijk.

2.5.2 De structuur van rl.e celmembraan.
De bimoleculaire dubbellaag
Een van de belangrijkste eigenschappen van de celmembraan is de osmotische; de cel
neemt hierdoor makkelijker water op dan zouten. De celmembraan trekt echter
vetoplossende stoffen aan. De celmembraan moet vanwege deze eigenschappen bestaan
uit vetachtige stoffen: lipiden. De celmembraan blijkt opgebouwd uit een zogenaamde
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tripellaag, bestaande uit de volgende keten: eiwitlpolysacharide-lipide-eiwit. De
lipidegroep is bimoleculair, dat wil zeggen dat twee lagen lipidemoleculen tegen elkaar
liggen met aan beide uiteinden eiwit- of koolhydraatmoleculen.
De voorkomende lipidegroepen bestaan voor een groot gedeelte uit fosfolipiden. Door de
koppeling van een fosforradicaal worden de fosfolipiden zowel hydrofoob (de vetzuurketen)
als hydrofiel (de fosforgroep en de daaraangekoppelde alcohol zoals choline, ethanolamine
enzovoort). De tripellaag heeft een dikte van ongeveer lOnm.
Het vloeibaar mozaïekmodel
Het bovenbeschreven model bleek in de praktijk niet geheel juist. Singer en Nicholson
hebben daarom het vloeibaar mozaïekmodel ontwikkeld [Sin 72].
In dit model zijn eiwitmoleculen opgenomen in de . . . . . - - - - - - - - - - - - - - .
lipidendubbellaag; figuur 2.9. De term vloeibaar
wordt gebruikt om aan te duiden dat de eiwitten niet
gefixeerd zijn in de dubbellaag, maar daarin als het
ware ronddrijven, zodat zij van plaats kunnen
veranderen. Volgens dit model bestaan er twee
soorten eiwitmoleculen in de membraan; wat grotere
die aan beide zijden van de membraan ietwat
uitsteken en moleculen die grotendeels binnen de
membraan liggen. Aan beide kent men een transportfunctie toe; de kleinere eiwitmoleculen zouden als Figuur 2.9 Vloeibaar mozat"kmodel
van de plasmamembraan [Ber 88].
carrier functioneren, de grotere als poriën.

2.5.3 Mechanismen van membraantransport.
In de vorige paragraaf is de ingewikkelde functie van de celmembraan beschreven;
enerzijds dient de membraan twee vloeistoffen met verschillende stofconcentraties van
elkaar te scheiden, anderzijds dient de membraan het transport van stoffen in en uit de
cel te verzorgen. Deze laatste functie van de membraan: het membraantransport, is het
onderwerp van de volgende paragrafen.
Alle door de membraan bewegende deeltjes vallen onder het onderwerp membraantransport. Deze beweging komt niet vanzelf tot stand. Een concentratieverschil of
elektrisch potentiaalverschil over de membraan kan de oorzaak zijn van het transport van
deeltjes over de membraan. Een concentratieverschil over een bepaalde afstand wordt een
chemische gradiënt genoemd en een elektrisch potentiaalverschil over een afstand, een
elektrische gradiënt. De beweging van deeltjes tengevolge van een gradiënt heet
diffusiestroom.
In geval van een concentratieverschil bewegen de deeltjes in de richtingvan de plaats met
een hoge naar die met een lage concentratie; in het geval van een ionenstroom door een
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potentiaalverschil wordt de richting van de beweging bepaald door de lading van het ion.
In beide vormen van transport wordt de energie voor de beweging geleverd door de
bestaande gradiënt. Dit transport wordt dan ook passieftransport genoemd. Deze vormen
van transport worden behandeld in respectievelijk paragraaf 2.5.4 (chemische gradiënt)
en 2.5.5 (elektrische gradiënt).
De cel beschikt ook over mogelijkheden om stoffen tegen een gradiënt in te bewegen. Deze
vorm van transport noemen wij actief transport (paragraaf 2.5.6). Bepaalde pompmechanismen realiseren dit transport en de energie hiervoor wordt door de cel zelf
geleverd door de splitsing van ATP in ADP, zie paragraaf 2.2. Het is mogelijk dat de cel
door actief transport stoffen tegen een gradiënt in, intracellulair opslaat, waardoor in de
cel een hogere concentratie van een bepaalde stof aanwezig is dan buiten de cel.

2.5.4 Passief transport van ongeladen deeltjes.
Passief transport van ongeladen deeltjes vindt plaats ten gevolge van een bestaande
chemische gradiënt over de plasmamembraan. Daar het transport van ongeladen deeltjes
voor dit project niet zozeer van belang is, zal dit onderwerp slechts kort besproken
worden. Voor een uitgebreide behandeling wordt verwezen naar boeken zoals [Ber 88] en
[Alb 89].
Het uitgangspunt voor het transport van ongeladen deeltjes in een vloeistof, is het bestaan
van de thermische (ook wel brownse) beweging. De combinatie van de thermische beweging met een concentratiegradiënt levert een diffusiestroom in die vloeistof. Deze
diffusiestroom door een bepaald oppervlak is evenredig met een diffusiecoëfficiënt en met:
coneentratieverschil •oppervlak •temperatuur
molecuulgewicht•afstand•viscositeit

(2.1)

Wordt in de vloeistof een membraan geplaatst dan verandert het transport door deze
membraan. De membraan heeft immers andere mechanische eigenschappen dan een
vloeistof; dit geldt met name voor de diffusiecoëfficiënt. De diffusiecoëfficiënt van de intraen extracellulaire vloeistof is hoger dan de diffusiecoëfficiënt van de plasmamembraan.
De plasmamembraan hindert als het ware de doorgang van deeltjes, is semi-permeabel;
de permeabiliteit van de membraan is beperkt.
Er wordt voor het passieve transport van deeltjes onderscheid gemaakt tussen deeltjes die
gemakkelijk in water oplossen (hydrofiel, lipofoob) en deeltjes die gemakkelijk in olie
oplossen (lipofiel, hydrofoob). Dit is gezien de opbouw van de celmembraan (de
bimoleculaire dubbellaag van lipiden) een logische indeling. Lipiden zijn vetachtige stoffen
en dus zal een membraan opgebouwd uit lipiden lipofiele (hydrofobe) stoffen makkelijker
doorlaten dan hydrofiele stoffen. Het transport van hydrofobe stoffen door de
plasmamembraan wordt door de chemische gradiënt veroorzaakt.
Het transport van hydrofiele stoffen door de membraan kan niet enkel onder invloed van
een chemische gradiënt plaatvinden daar de membraan niet doorgankelijk is voor deze
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deeltjes. In het transport van deze laatste deeltjes spelen de carriers en de poriën uit het
vloeibare mozaïekmodel een rol. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor de diffusie
van deze stoffen door de membraan [Ber 88, fig 2.6].

2.5.5 Passief transport van geladen deeltjes.
Geladen deeltjes of ionen zijn alle sterk hydrofiel. Zoals in paragraaf 2.5.4 beschreven
komt voor hydrofiele deeltjes, alleen transport door poriën of ondersteunde diffusie door
carriers, in aanmerking.
Voor het transport van ionen kan men twee essentiële verschillen aangeven ten opzichte
van ongeladen deeltjes. Ten eerste bewegen ionen behalve onder invloed van een
chemische gradiënt ook onder invloed van een elektrische gradiënt. Verder wekt de
beweging van geladen deeltjes (een ionenstroom) een spanningsverschil op. Uiteindelijk
kan een situatie ontstaan waarbij een elektrische gradiënt en een tegengesteld gerichte
chemische gradiënt elkaar in evenwicht houden. Dit verschijnsel, dat optreedt als de cel
een andere lading heeft dan de extracellulaire ruimte, is de oorzaak van het bestaan van
de zogenaamde transmembraanpotentiaaL Een en ander wordt hieronder aan de hand van
een sterk vereenvoudigd voorbeeld verhelderd.
!(+ -evenwichtspotentiaal

Stel de cel bevat tien maal zoveel kaliumionen als de extracellulaire vloeistof en alleen
kaliumionen kunnen de membraan passeren; veronderstel in de beginsituatie is het
potentiaalverschil over de membraan nul. Als gevolg van de naar buiten gerichte
chemische gradiënt zullen K+-ionen uit de cel diffunderen; deze uitstroom noemt men
effiux. Door de passage van K+-ionen door de membraan wordt de buitenkant van de cel
positief geladen ten opzichte van de binnenkant; er ontstaat een potentiaalverschil over
de membraan. Naarmate meer K+-ionen naar buiten diffunderen wordt het
potentiaalverschil groter. Dit potentiaalverschil is tegengesteld gericht aan de chemische
gradiënt. Door het toenemen van de negatieve lading van het celinwendige wordt de
aantrekkingskracht van de cel op de K+-ionen groter en neemt de K+-effiux af. Dit proces
gaat door totdat een evenwichtssituatie is bereikt waarbij geen netto K+-effiux meer
aanwezig is. De membraanpotentiaal behorende bij dit evenwicht noemt men de
evenwichtspotentiaal.
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De grootte van de evenwichtspotentiaal kan berekend worden met de algemene formule
van Nemst voor ionen 1:

(2.2)

R
T
F

universele gasconstante (8,32 JK"1mol" 1 ),
absolute temperatuur,
constante van Faraday; lading in coulomb per éénwaardig mol (96500 Cmol"
1),

waardigheid betrokken ion,
extracellulaire concentratie van het ion,
intracellulaire concentratie van het ion.
Voor ons voorbeeld geldt dan EK=61 mV log 10"1=-61mV. Het minteken geeft de richting
van het potentiaalverschil aan. Voor Na+ blijkt ENa=+61mV [Ber 88].

Transmembraanpotentiaal en permeabiliteit
In een werkelijke situatie is er sprake van de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende
ionen. De Nerost-vergelijking levert dan niet langer een goede transmembraanpotentiaal.
Goldman heeft daarom de zogenaamde 'constant-field' vergelijking opgesteld. Hierin wordt
de relatieve permeabiliteit ofpermeabiliteitscoëfficiënt (P) ingevoerd, dit is de grootte van
de permeabiliteitsconstante voor een willekeurig ion ten opzichte van de permeabiliteitsconstante voor kaliumionen. Voor de transmembraanpotentiaal Vm geldt dan:
Vm= RT ·ln Pt[ItJe +P2[12-]ï+Pa[la.le +P4[14-]ï+ .. .
ZF

(2.3)

Pl[Itlï+P2[12-]e +Pa[la·]i+P4[14-]e +.. .

Vanwege de negatieve valentie van de anionen worden de gradiënten voor de anionen
anders opgegeven dan de gradiënten van de kationen. Uit deze formule blijkt dat voor de
berekening van de membraan potentiaal alléén die ionen een rol spelen, waarvan het
concentratieverschil tussen in- en extracellulaire vloeistof en de permeabiliteitscoëfficiënt
groot zijn.
De membraanpotentiaal wordt in de praktijk goed beschreven door slechts drie ionen in
de vergelijking op te nemen (Goldman-Hodgkin-Katz-formule):
V = RT ·ln PK[K •]e +PNa[Na •Je +Pc1[Cl -]i
m F
PK[K •]i+PN8 [Na •]i+Pc1[Cl -]e
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De in deze formule gebruikte permeabiliteitscoëfficiënt is afgeleid van de permeabiliteitsconstante. Daar de permeabiliteitsconstante moeilijk te meten is gebruikt men hiervoor
vaak de geleidbaarheid G van de membraan voor een bepaald ion. De geleidbaarheid is
een maat voor het gemak waarmee een bepaald ion de membraan kan passeren. Voor de
berekening moet men niet het potentiaalverschil over de membraan invoeren maar het
verschil daarvan ten opzichte van de evenwichtspotentiaal van het betreffende ion. Als
er een evenwichtspotentiaal heerst is de nettostroom nul, bij een afwijking van deze
evenwichtstoestand geldt eenvoudig de wet van Ohm:

(2.5)
met
ionenstroom (mA/cm2),
membraanpotentiaal (mV),
evenwichtspotentiaal voor het betreffende ion (mV),
specifieke membraanweerstand (n-cm2 ).
De geleidbaarheid voor het betreffende ion Gion is gelijk aan 1/Rm, zodat de formule wordt:

(2.6)
Het is betrekkelijk gemakkelijk de geleidbaarheid G te meten. Men verandert door een
intracellulaire injectie van elektrische lading de membraanpotentiaal en meet vervolgens
de stroom die over het membraan loopt. Uit formule 2.6 volgt dan onmiddellijk de
geleidbaarheid Gion·
Metingen hebben uitgewezen dat er sprake is van een evenwichtssituatie voor chloorionen
maar van een continue effiux van kaliumionen en influx van natriumionen. Omdat de
membraanpotentiaal niet verandert, zijn de effiux en influx van K+ en Na+ ionen met
elkaar in elektrisch evenwicht. Chemisch is dit evenwicht er echter niet daar de
chemische gradiënten dreigen te verdwijnen, er moet daarom sprake zijn van een actief
transport van ionen tegen de concentratiegradiënt in.

Mechanismen van ionentransport
Hierboven is een situatie beschreven waarbij het mogelijk is dat ionen door de
celmembraan diffunderen. Over de mechanismen van dit passieve ionentransport door de
celmembraan bestaan meer theorieën dan waarnemingen. We hebben gezien dat ionen
uitgesproken hydrofiel zijn; daarom is het onmogelijk dat zij in voldoende mate door de
gesloten lipidenmembraan kunnen diffunderen. Dit betekent dat voor het passieve
transport van ionen weer gedacht moet worden aan transport door poriën of aan ondersteunde diffussie door carriers. De grootte van de poriën ligt met deze constatering echter
niet vast; in een oplossing in water zijn de meeste ionen gehydrateerd, dat wil zeggen dat
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de ionen omgeven worden door een mantel van watermoleculen. Dit verschijnsel wordt
veroorzaakt door het dipolaire karakter van het watermolecuuL De effectieve diameter
van een opgelost ion wordt hierdoor vele malen groter dan de diameter van het ion zelf.
De dikte van de hydratatiemantel hangt af van de straal van het ion, naarmate het
atoomgewicht van het ion groter is, is de hydratatiemantel kleiner.
Naast de grootte van de hydratatiemantel speelt in de poriënhypothese ook de lading van
het ion een rol. Het blijkt namelijk dat een negatief geladen ion makkelijker de membraan
passeert dan een positief geladen ion.
Concluderend mag men stellen dat de membraan poriën heeft met een diameter van 0,70,Bnm gevuld met water. De wand van de poriën is positief geladen zodat negatief geladen
deeltjes makkelijker de membraan passeren dan positief geladen deeltjes, zodat voor
negatief geladen deeltjes de effectieve poriëndiameter groter is dan voor positief geladen
deeltjes.

2.5.6 Actief transport.
Onder actieftransport verstaat men alle transportvormen waarbij de cel zelfhet transport
van deeltjes bewerkstelligt. Men onderscheidt twee mechanismen:
a. enzymatische pompmechanismen, waarbij met behulp van splitsing van ATP of van
andere door het celmetabolisme geleverde energierijke stoffen, deeltjes tegen een
chemische of elektrische gradiënt in bewogen worden;
b. membraneuze pompmechanismen, waarbij door vorming van blaasjes stoffen naar
buiten of naar binnen kunnen worden getransporteerd; ook hiervoor is energie uit het
celmetabolisme vereist.
In het algemeen kan men stellen dat actieve transportprocessen onafhankelijk zijn van
omgevingsvoorwaarden. Dit betekent dat stoffen zich kunnen ophopen in de cel tegen een
concentratie- of elektrische gradiënt in. Voor het tot stand brengen van actieftransport
zijn vaak ingewikkelde enzymatische processen nodig. Deze processen zijn zeer kwetsbaar
en dit betekent dat een kleine verstoring van de enzymatische situatie van een cel, de
concentraties van bepaalde deeltjes in de cel drastisch kan beïnvloeden. Zo zal een teveel
aan calciumionen onvermijdelijk de dood van een cel tot gevolg hebben.
Hieronder wordt kort het principe van de enzymatische pompmechanismen behandeld aan
de hand van de zogeheten Na/K-pomp.

Enzymatische pompmechanismen
Van de enzymatische pompmechanismen is de bekendste de Na/K-pomp. Passieflekken
continu natriumionen in de cel en kaliumionen uit de cel, maar dankzij dit pompmechanisme wordt een groot concentratieverschil voor deze twee ionen over de
celmembraan gehandhaafd. Over het mechanisme van dit pompsysteem bestaat geen
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zekerheid. Men kan veronderstellen dat er sprake is van een carriersysteem, waarbij de
carrier dan zowel natrium als kalium kan binden. Men neemt aan dat een eiwit dat
gevonden is aan de binnenkant van de celmembraan als ATP-ase (energievoorziening)
voor een klein lipoproteïde-carrier molecuul werkt. Dit enzym zou het lipoproteïde
molecuul aanzetten tot het binden van natrium. Per carrier molecuul kunnen 2 tot 3
natriumionen gebonden worden. Vervolgens diffundeert het carrier door de celmembraan
naar de extracellulaire kant om daar de natriumionen los te laten. Aan de extracellulaire
kant moet zich dan een, nog niet aangetoond, eiwit bevinden dat de natrumionen vervangt
door kaliumionen en vervolgens het carrier aanzet om terug te diffunderen naar de
intracellulaire kant van de membraan.
Eenzelfde mechanisme wordt aanwezig geacht voor Ca2+- en Mg2+-ionen die beide tegen
een chemische gradiënt in door de plasmamembraan bewogen kunnen worden. Het
bijbehorende enzymsysteem is echter nog niet aangetoond. Wel is aangetoond dat het
Ca2+-transport gedeeltelijk gekoppeld is aan het Na+-transport [Ber 88].
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In dit hoofdstuk worden de verschillende meettechnieken beschreven. In de paragrafen
3.1 en 3.2 worden twee technieken behandelt die in het afstudeerwerk gebruikt zijn. De
belangrijkste is de PIXE-techniek (paragraaf 3.1), waarmee elementanalyses uitgevoerd
zijn. De RBS-techniek is als aanvullende techniek gebruikt om de dikte van preparaten
te bepalen (paragraaf 3'.2). In paragraaf 3.3 worden de EIXE- en de PIGE-techniek
besproken. De EIXE-techniek is een elementanalyse-techniek die op het BMC gebruikt
wordt en is daarom van belang voor het samenwerkingsproject. De PIGE-techniek is een
elementanalysetechniek die een belangrijke rol kan gaan spelen in de detectie van
natrium in biologische weefsels.

3.1. De PIXE-techniek.
De kernfysische analysetechniek PIXE, Partiele lnduced X-ray Emission, is in het begin
van de jaren zeventig voor het eerst toegepast op de Universiteit van Lund (Zweden) door
de groep van professor S.A.E. Johansson. Sinds die tijd zijn de mogelijkheden van de
techniek door ontwikkelingen op het gebied van detectoren en preparaatbereiding sterk
verbeterd. De PIXE-techniek is momenteel een krachtige kernfysische analysetechniek
waarover wetenschappers kunnen beschikken. Toepassingen worden onder andere
gevonden in de biologie, de medische analyse, het onderzoek naar samenstelling en
vervuiling van atmosfeer en grond( water) en in de kunst en de archeologie [Joh 88]. Een
aantal belangrijke eigenschappen van de PIXE-techniek zijn:
a) de preparaten behoeven vóór de analyse niet beschadigd te worden en de analyse is
in het algemeen non-destructief; dit maakt de PIXE-techniek uitermate geschikt voor
het meten van biologische preparaten,
b) de analysesnelheid is hoog; een volledig röntgenspectrum kan binnen enkele minuten
verzameld worden,
c) de gevoeligheid van de techniek is hoog; detectielimieten variëren van minder dan 1
tot 10 ppm (J.lg/g), bovendien is de PIXE-techniek in principe kwantitatief,
d) door het gebruik van halfgeleiderdetectoren, die energiedispersieve spectrometrie
mogelijk maken, kunnen verschillende elementen tegelijk gedetecteerd worden.
In de volgende paragrafen worden verschillende aspecten die van belang zijn voor een
PIXE-analyse toegelicht.

3.1.1 Het principe van de PIXE-techniek.
Het principe dat ten grondslag ligt aan de PIXE-techniek is de ionisatie van targetatomen
door beschieting met een ionenbundeL Op de Technische Universiteit Eindhoven wordt
de analyse vrijwel altijd uitgevoerd met een bundel protonen waarvan de energie circa 3
MeV bedraagt.
Als de protonen op een preparaat botsen is er een kans dat een proton een elektron uit
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Figuur 3.1 Emissie van Auger elektronen en röntgenfotonen.

een van de binnenschillen (K- of L-schil) verwijdert. Deze kans wordt beschreven door de
werkzame doorsnede voor de produktie van een binnenschil vacature cr1,i. De ontstane
vacature wordt binnen 10"16 seconde opgevuld door een elektron uit een hoger gelegen
energieniveau. De vrijgekomen energie kan of worden gebruikt voor de creatie van een
Auger elektron of voor de uitzending van karakteristieke röntgenstraling; in het laatste
geval is er sprake van PIXE. De energie van de röntgenstraling is karakteristiek voor het
uitzendende atoom. In figuur 3.1 zijn beide processen volgend op de verwijdering van een
K-binnenschil elektron naar het continuüm weergegeven. Op het Auger elektron wordt
een kinetische energie van Ee=BK-BL-BM overgedragen en het röntgenfoton krijgt een
energie gelijk aan Ex= BK- Bu BK, BL en BM zijn de bindingsenergieën van elektronen in de
K, L ofM-schil. De fluorescentieopbrengst roi is de kans dat na ionisatie een röntgenfoton
vrijkomt. De kans dat een Auger elektron geproduceerd wordt is dan (1-roJ
Met een halfgeleiderdetector wordt de karakteristieke röntgenstralingsintensiteit gemeten
als functie van de fotonenergie. Een voorbeeld van een gemeten spectrum is opgenomen
in figuur 3.2. De oppervlakte van een bepaalde piek is een maat voor de concentratie van
het bij die piek behorend element in het geanalyseerde preparaat.
Afhankelijk van de herkomst van het uit het atoom geschoten elektron (K- of L-schil) en
de herkomst van het terugvallende elektron wordt de bijbehorende röntgenovergang
benoemd. Een overzicht van de gebruikte nomenclatuur is opgenomen in figuur 3.3.

3.1.2 De röntgenopbrengst in een PIXE-experiment.
Met een halfgeleider detector wordt, zoals beschreven, de door een preparaat
geproduceerde karakteristieke röntgenstraling gemeten. Bevat het preparaat
detecteerbare hoeveelheden van een bepaald element dan wordt in het spectrum een piek
bij de karakteristieke energie gevonden. Uit het aantal counts Yin een piek wordt de

27

Hoofdstuk 3

Beschrijving van de meettechnieken

500

p

s

400

>êi)JQQ
Ol

c

K

Q)

No

..25200

a.

0

100
0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
3.5
4.5

Rontgen energie (keV)
Figuur 3.2 PIXE-spectrum van een hartpreparaat.
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Figuur 3.3 Nomenclatuur van de K- en L-röntgenovergangen (Siegbahn-notatie) [Joh 88].

concentratie atomen van het betreffende element in het preparaat bepaald. We
veronderstellen in eerste instantie een lineair verband tussen de opbrengst Y en het
aantal atomen nz van het element met atoomnummer Z per oppervlakte eenheid: Y=Cnz.
Hieronder worden verscheidene processen besproken die de opbrengst beïnvloeden om
uiteindelijk tot een formule voor de evenredigheidsconstante C te komen.
De kans dat een atoom door een inkomend proton daadwerkelijk geïoniseerd wordt,
doordat een electron uit schil i wordt geschoten, en daarna een röntgenfoton uitzendt,
wordt uitgedrukt in de produktie werkzame doorsnede Oxi (eenheid cm2). Deze werkzame
doorsnede is afhankelijk van het atoomgetal Z van het targetatoom, de schil i waar het
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elektron uit verwijderd wordt en de energie EP van het inkomende proton. Voor de
werkzame doorsnede oXi voor de produktie van een röntgenfoton geldt:

(3.1)
met
werkzame doorsnede voor röntgenfluorescentie ,
werkzame doorsnede voor produktie van een binnenschilvacature,
fluorescentieopbrengst schil i,
de vertakkingsverhouding: geeft de verhouding van de verschillende
overgangen van hogere schillen naar een schil met een vacature,
bijvoorbeeld ~ (zie figuur 3.3).

OXi

On
ooi

bi

De waarden voor ooi zijn door Bambynek [Bam 72] benaderd en de waarden voor On zijn
door Johansson en Johansson berekend [Joh 76]. Op basis van de ECPSSR1 theorie zijn
betere berekeningen voor de werkzame doorsnede beschikbaar gekomen [Bra 81].
De werkzame doorsnede is afhankelijk van de energie EP van het inkomende proton. In
een preparaat zal de ionenbundel door de Coulomb interactie van de protonen met atomen
in het preparaat afgeremd worden. Hierdoor neemt de energie van de in het preparaat
doordringende protonen af. In een dik preparaat wordt de bundel zelfs volledig gestopt
(EP=O). De stopping powerSis een maat voor de energieafname van de protonen en wordt
gegeven door:
dE ---

S(E~=-P

('-<..é_l.)

(3.2)

pdx""' ~(!M.. t.

energie van de protonen (MeV),
massadichtheid van het preparaat (g/cm3 ),
verandering van de protonen-energie per lengte eenheid.
De waarden van de stopping power S(EP) zijn goed bekend door het werk van Ziegier e.a.
[Zie 82]. In het geval van dikke preparaten neemt de energie van de protonen af met de
diepte in het preparaat en als gevolg hiervan is de werkzame doorsnede niet constant. In
dikke preparaten moet om tot een juiste bepaling van de effectieve werkzame doorsnede
te komen deze geïntegreerd worden over de energie.

1

De ECPSSR-theorie is een verbeterde versie van de PWBA (Plane Wave Bom
Approximation) [Vis 85] dat een model is om de ionisatie werkzame doorsnede te
· berekenen. De ECPSSR past correcties toe voor het verlies van energie tijdens de botsing
(E), voor de Coulomb interactie met de kern (C), voor de verstoring van de atomaire
stationare banen (PSS) en voor relativistische effecten (R).
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Een tweede effect dat van invloed is op de opbrengst is de absorptie van geproduceerde
röntgenstraling. De absorptie van straling kan zowel in het preparaat als in enig ander
materiaal tussen preparaat en actieve laag van de röntgendetector plaatsvinden.
De absorptie is afhankelijk van de röntgenenergie en de samenstelling van het beschoten
preparaat; fotonen met een lage energie worden meer geabsorbeerd dan fotonen met een
hoge energie. Voor de transmissiecoëfficiënt TEr> van een laag met dikte x, van fotonen met
energie E'Y geldt:
TE., (x) =exp( -~~ x/cos8)

(3.3)

met J.l=J.lz(E'Y) en
pip
massa absorptiecoëfficiënt in materiaal met atoomgetal Z (cm2/g),
x
dikte preparaat (cm),
a
hoek tussen de normaal op het vlak waarin het preparaat ligt en de lijn
evenwijdig aan de detector,
EY
energie van het röntgenfoton (keV).
De waarden voor de massa absorptiecoëfficiënt J.l zijn getabelleerd [Sto 70].
Passeert de straling meerdere lagen i of een laag samengesteld uit verschillende
componenten dan mogen de verschillende bijdragen opgeteld worden. Dit geldt zowel voor
de massa absorptiecoëfficiënt J.l als voor de totale stopping power 8 8 •
1-Ls(Ey) = ~ ei 1-Lt(Ey)

(3.4)

1

met
C;

de gewichtsfracties van de verschillende samenstellende elementen of de
verschillende lagen.

De laatse sommatie is een postulaat genaamd de regel van Bragg, waarvan de geldigheid
afhankelijk is van de samenstellende elementen van een laag [Bag 74].
Het absorptie-effect kan ook gebruikt worden om de telsnelheid tijdens een PIXE-meting
te verlagen door bijvoorbeeld een absorber tussen preparaat en detector te plaatsen. Er
bestaan absorbers die lage röntgenenergieën wegfilteren (als highpass-filter werken) en
zogenaamde kritische-filters die selectief energiebanden wegfilteren (als bandpass-filter
werken). Als gevolg hiervan wordt het signaal afkomstig van pieken, die voor de analyse
niet interessant zijn, weggefilterd waardoor de telsnelheid van de meting verlaagd wordt.
Hierdoor kan de bundelstroom verhoogd worden waardoor de detectielimiet voor nietweggefilterde röntgenenergieën verhoogd wordt.
Tenslotte heeft ook de detector zelf invloed op de opbrengst. Allereerst de ruimtehoek n
van de detector ten opzichte van het preparaat. Vervolgens speelt de detectorefficiëntie
e een grote rol; de detector is voor bepaalde energieën 'gevoeliger' dan voor andere.
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Figuur 3.4 Berekende detectorefficiëntie uan de nieuwe Si(Li)-detector.
Be: 7.9Jlm, Si: O,l7Jlm, Au: 42nm.

De detectorefficiëntie wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 1 en is de kans dat een
foton met een bepaalde energie, nadat het in de detector getreden is, ook werkelijk
gedetecteerd wordt. De meeste detectoren hebben rond de röntgenenergie voor de ijzer Kalijn ( 6,4 keV) een detectorefficiëntie van nagenoeg 1. Voor lage energieën wordt de
efficiëntie beperkt door absorptie in het Berylliumvenster dat voor de detector geplaatst
is (vanwege vacuümeisen), de goudlaag en de dode laag van de detector. Voor hoge
fotonenergieën wordt de efficiëntie beperkt doordat de fotonen minder goed in het kristal
geabsorbeerd worden. Met behulp van een rekenprogramma van P. Mutsaers [Mut 91] is
de detectorefficiëntie van de Si(Li)-detector van de PIXE-opstelling van de TUE berekend.
Het programma maakt gebruik van formule 3.3. Het resultaat hiervan is opgenomen in
figuur 3.4.
Duidelijk is dat de efficiëntie voor röntgenenergieën van lage-Zelementen (Na: 1,041 keV
(Ka), Mg: 1,254 keV (Ka), Al: 1,487 keV (Ka) klein wordt; in de orde van 0,3-0,5.
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Alle invloeden op de gemeten opbrengst samenvoegend vinden we de PIXE-formule:
Y(i,Z) =N
p

~b
Z 1Z

E~ Bf... T.(E)ak(E.,) dE

(.,)
1Z

41t Bo

,-

S.(E.,)

p

)<

"-\~~,
,-1·

(3.5)

-~~ > ,l'-u-~( ~~

NP
nz
G.Nz
".. p:x:

NA
Az
biZ

Oliz

€

n
TB

cr\z

ss

EP

aantal protonen dat op preparaat valt,
oppervlaktedichtheid van het (te bepalen) element Z (atomen/cm2 ),
concentratie van het element Z (pg/g),
oppervlakte diefitheid preptH'aat (glem2 ),
__
1
3
1
getal van Avogadro (6,0·Hf mol" ), o:t ~
a ~ -1
massagetal element Z, ~I\-- ~
~ o
vertakkingsverhouding schil i van element Z,
fluorescentieopbrengst schil i van element Z (formule 3.1),
detectorefficiëntie,
ruimtehoek detector (sr),
transmissie (formule 3.3),
ionisatie werkzame doorsnede (formule 3.1), c\_,4_'i -4i _,
StOpping pOWer (formule 3.2),
ti.: V c~ .__:L
protonen energie.

De integratiegrenzen lopen van E0 tot Elinat en worden bepaald door de dikte van het
preparaat. E 0 is de energie van de protonen aan het oppervlak van het preparaat en E 6 nat
is de energie daar waar de bundel het preparaat verlaat. Dunne preparaten worden
gedefinieerd als preparaten waarvoor E0 gelijk gesteld mag worden aan Elinat en de
transmissie door het preparaat volledig verondersteld mag worden (T=1). De transmissie
dient als functie van de proton energie herschreven te worden (via de stopping power S)
hetgeen een simpele transformatie is [JOH 88, p.97].
Met formule 3.5 kan een gemeten PIXE-spectrum geanalyseerd worden. Na aftrek van de
achtergrond van een spectrum houden we statistisch significante pieken over. Na bepaling
van het aantal counts in een karakteristieke röntgenpiek kunnen we via formule 3.5 de
concentratie van het bij de röntgenenergie behorende element in het preparaat bepalen.
Voor deK-schil zijn de onzekerheden in de ionisatie werkzame doorsnede, de fluorescentieopbrengst, de vertakkingsverhouding en de juiste waarde van detectorefficiëntie in de
orde van respectievelijk 5%, 1%, 1% en 5%. Dit betekent dat uit een gemeten PIXEspectrum de concentratie van een element niet veel beter bepaald kan worden dan met
een absolute nauwkeurigheid van circa 10%. Voor L-schil excitaties is deze
onnauwkeurigheid zelfs groter. Op grond van het voorgaande maakt men voor de
kwantitatieve analyse van een spectrum vaak gebruik van externe of interne standaarden.
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3.1.3 Externe en interne standaarden.
Voor de analyse van een PIXE-spectrum dient men, zoals reeds in de vorige paragraaf is
aangegeven, onderscheid te maken tussen dunne en dikke preparaten. Formule 3.5 wordt
gebruikt bij de analyse van dikke preparaten. Voor dunne preparaten (massa kleiner dan
0,4 mg/cm2, deze waarde dient als richtgetal beschouwd te worden, zij is namelijk sterk
element afhankelijk) wordt de formule veel eenvoudiger daar de transmissie T=l wordt

(3.6)

H-z. "" -t f\f ~-l
en de stopping power geen invloed heeft, dus E 6 na1=E0 :
Met een externe standaard kan men de concentratie van een bepaald element in een
preparaat bepalen. Met behulp van standaard preparaten, waarop bekende hoeveelheden
van een te onderzoeken element zijn aangebracht, kan men een ijkreeks maken. Door het
aantal counts dat voor het betreffende element in het te onderzoeken preparaat gemeten
is te vergelijken met een ijkcurve is de concentratie van dat element in het preparaat te
bepalen. De nauwkeurigheid van deze techniek ligt binnen de 10%. Voorwaarde voor
gebruik van deze techniek is dat het standaardprepraat ook als dun te beschouwen is.
Nog een andere mogelijkheid om de concentratie van elementen in een preparaat te
bepalen is het gebruik van een interne standaard. Men voegt hiertoe een bekende
hoeveelheid van een bepaald element, bijvoorbeeld Ytrium, met concentratie D.g aan het
te onderzoeken preparaat toe. In dit geval wordt de concentratie van een element Z direct
gegeven door:
Y(Z)
y (S)

= Nz 0 z<Eo> WzbzEz

(3.7)

Ns a s<Eo> wsbsEs

massagetal toegevoegd element,
massagetal te onderzoeken element.
De interne standaard heeft als voordeel dat de ruimtehoek van de detector en de
bundellading uit de formule verdwijnen. De externe standaard heeft het voordeel dat
wanneer men een ijkreeks maakt voor een specifiek element in het te onderzoeken
preparaat de detectorefficiëntie, de ionisatie werkzame doorsnede, de fluorescentieopbrengst en de vertakkingsverhouding uit de analyse verdwijnen.
In het geval van dikke prepraten heeft men te maken met kleine hoeveelheden van te
detecteren elementen in een matrix waarvan men de samenstelling kent. Een biologisch
matrix bijvoorbeeld bestaat voornamelijk uit koolstof{C, Z=6), waterstof{H, Z=l) en
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zuurstof{O, Z=8). Er is in dikke preparaten sprake van verlies aan energie van de
protonenbundel en verlies aan intensiteit van de geproduceerde röntgenfotonen (zie
paragraf 3.1.2). Voor de ijking van PIXE-metingen aan dikke preparaten bestaan
verschillende mogelijkheden. Men kan ijkpreparaten maken die van dezelfde
samenstelling zijn als het te onderzoeken preparaat. Men lost hiertoe bekende
hoeveelheden van de te onderzoeken elementen op in een matrix, die gelijk is aan de
matrix van het preparaat. Hierdoor zijn alle invloeden op de opbrengst (transmissie,
stopping power) in de ijkpreparaten gelijk aan die in de te onderzoeken preparaten. Met
deze methode verkrijgt men een directe relatie tussen elementen in de ijkpreparaten en
in het te onderzoeken preparaat.
Een andere mogelijkheid is het gebruik van dikke standaardpreparaten die uit één
element bestaan. Men vindt nu voor een element Z in het preparaat relatief ten opzichte
van een standaard die alleen bestaat uit element Z:

(3.8)

met
st
pr

standaardpreparaat,
te onderzoeken preparaat.

Er bestaan nog velerlei andere ijkmethoden voor zowel dikke als dunne preparaten [Joh
88]. Alle ijkmethoden bezitten foutenbronnen. Zij gebruiken berekende waarden voor
bijvoorbeeld werkzame doorsneden met bepaalde onnauwkeurigheden. Of zij zijn
afhankelijk van de gegevens van de gebruikte meetapparatuur, zoals een
bundelstroommeter, die bronnen zijn van fouten.

3.1.4. Detectielimieten in PIXE.
De detectielimiet van een PIXE-experiment wordt onder andere beperkt door de
achtergrond tijdens een meting. In het spectrum van figuur 3.2 is duidelijk te zien dat de
karakteristieke röntgenpieken op een achtergrond liggen. De achtergrond kent
verschillende oorzaken en is inherent aan de PIXE-techniek. In hoofdstuk 7 wordt de
produktie van achtergrondstaling van een biologische matrix uitvoerig behandeld.
Men gaat er bij de schatting van detectielimieten van uit dat:
a) er sprake is van een spectrum met oplosbare pieken, zodat de achtergrond goed van
de pieken te scheiden is,
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b) er geen storende gammastraling van elementen zoals natrium en fluor de achtergrond
in het spectrum verhoogt, doordat gammastraling via Comptonvertrooiïng in de
detector een continu achtergrondsignaal afgeeft (zie hoofdstuk 7); de aanwezigheid van
deze elementen kan de detectielimiet aanzienlijk verslechteren.
Als maat voor de "instrumental detection limit" (IDL) wordt de definitie van de
International Uni on of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) gebruikt [Iup 78]:
IDL=~+kabl

(3.9)

met
Ïbl

Ot,l

k

de gemiddelde waarde voor 'nul'-metingen,
de standaardeviatie voor de 'nul' -metingen,
getal dat een statistische zekerheidswaarde weergeeft.

Voor PIXE-analyses neemt men voor Ïb1 de waarde nul en voor abt de standaarddeviatie
van het aantal counts in de achtergrond NB onder een karakteristieke piek; dus Ot,1=...JNB.
Verder wordt de waardek op drie gesteld, dit geeft een statistische zekerheidswaarde van
99,8% voor normaaldistributies. Een piek is dus pas significant als het aantal counts in
de piek groter is dan 3-.JNB.
Nu dient men nog aan te geven binnen welk energieinterval het aantal counts in de
achtergrond bepaald moet worden. Hiervoor wordt de "Full Width at Half Maximum"
(FWHM) van een röntgenpiek gebruikt. Voor dunne samples combineren we dit met
vergelijking 3.9 en met vergelijking 3.6 en vinden dat de detectielimiet (WD: limit of
detection) in dunne preparaten evenredig is met:
LOD-

{ti;.~ FWHM
Oz

(3.10)

QO

Uit deze formule blijkt dat vier factoren de detectielimiet verbeteren namelijk: vergroting
van de detectorruimtehoek n, vergroting van de bundellading Q, verbetering van de
detectorresolutie (FWHM) en verbetering van de verhouding van de produktie werkzame
doorsnede van de achtergond en die behorende bij de karakteristieke röntgenpiek.
In literatuurverhandelingen staan vaak detectielimieten opgegeven zonder dat daarbij de
waarden van de bundellading, detectorhoek en detectorefficiëntie worden vermeld. Uit
formule 3.10 blijkt dat dergelijke gegevens als richtlijn voor het eigen werk nutteloos zijn.
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3.2 De RBS-techniek [Chu 78].
Rutherford Backscattering Speetrometry (RBS) is een kernfysische analysetechniek voor
de analyse van dunne lagen. RBS leent zich uitstekend voor het bepalen van de dikte van
een (dun of middeldik) biologisch preparaat. De dikte wordt uitgedrukt in een
oppervlaktedichtheid (in atomen/cm2 ). RBS laat in het algemeen de geanalyseerde
oppervlaktelagen intact en is dus niet destructief.
Een RBS-analyse aan een preparaat kan worden uitgevoerd in de PIXE-opstelling van de
TUE (zie hoofdstuk 4). Het preparaat wordt met een protonenbundel gebombardeerd (net
als bij een PIXE-analyse). Een inkomend proton kan door het preparaat gaan of botsen
met een atoomkern van de matrix van het preparaat. In het laatste geval wordt het
proton onder een hoek e ten opzichte van zijn oorspronkelijke bewegingsrichting
verstrooid. Het botsingsproces is in figuur 3.5 schematisch weergegeven.

~

m

•---------- x-as

Eo

m ,-{a
-------•---- x-as

NA

VOOR

Figuur 3.5 De schematische situatie voor en na de botsing van een proton met een
atoom [Kni 91].

De kinetische energie van het proton zal door de botsing veranderen. Voor ieder element
in de matrix geldt dat het proton na botsing met dat element een specifieke verandering
van kinetische energie ondergaat. Dit wordt uitgedrukt door de kinematische factor K:
(3.11)

met
E0
E1
m,M

protonenergie voor botsing (MeV),
protonenergie na botsing (MeV),
massa proton, massa atoom (m<M).

Een proton zal na een botsing op een zwaar element dus meer energie over hebben dan
na botsing op een licht element. Dit verschil in kinetische energie geeft ons de
mogelijkheid elementen van elkaar te scheiden.
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De differentiële werkzame doorsnede in het laboratorium systeem voor een Coulombinteractie is gedefinieerd als:

[aa 1 =[
ao e

2
zze 2._t_. <cose
~ 2 sin2a)2
1
81tEoEo sin4e
b-~2sin2e

.Jt-

(3.12)

met JI=miM,
z
lading projectiel (proton=l),
z
kernlading element.

De werkzame doorsnede voor verstrooiïng van protonen aan atoomkernen luidt nu:
a=

aa

f (ao- ) ·d0
8

(3.13)

0 dot

Voor de opbrengst van het aantal terugverstrooide protonen die door de detector
gedetecteerd worden geldt:
r-1

n=l-~·a·d

q

(3.14)

met
q

I
N
d

lading van een deeltje (C),
de bundelstroom (A),
aantal atomen per volume eenheid (cm..a),
dikte van het preparaat (cm).

Uit formule 3.14 is dus de oppervlaktedichtheid Nd van de elementen in een preparaat
te bepalen.
De protonen worden op hun weg door het preparaat afgeremd (zie formule 3.2). Dit
betekent dat de botsingen van protonen dieper in het preparaat met lagere beginenergieën plaatsvinden. Dit resulteert in een lagere kinetische energie van een proton dat
in de diepte verstrooid is ten opzichte van een proton dat aan de oppervlakte verstrooid
is. Aan de energiespreiding van een piek in het spectrum is dan te zien hoe diep het
proton in het preparaat is doorgedrongen (in het geval van dunne of middeldikke
preparaten kan zelfs een uitspraak over de dikte van het preparaat gedaan worden).
In figuur 3.6 is een voorbeeld van een RBS-spectrum opgenomen. De breedte van een
RBS-piek neemt toe door de detectorresolutie, de afmetingen van de bundel, de
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openingshoek van de detector en de energiespreiding van de bundel. In een RBS-spectrum
is vaak een achtergrond te zien, deze wordt veroorzaakt door inelastisch verstrooide
protonen, multiple scattering en eventuele pile-up effecten. De oplopende rug wordt
veroorzaakt doordat protonen op weg door het preparaat energie verliezen waardoor de
werkzame doorsnede voor Coulomb interactie groter wordt en dus de opbrengst n groter
wordt.
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Figuur 3.6 RBS-spectra van preparaten van
hetzelfde materiaal met varierende dikte.
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3.3 Andere technieken (EIXE, PIGE).
Voor het samenwerkingsproject is de EIXE-techniek van belang en kan de PIGE-techniek
dit worden.
ELKE

EIXE staat voor Electron Induced X-ray Emission. De EIXE-techniek wordt op het BMC
uitgevoerd met een opstelling rond een elektronenmicroscoop. Aan de microscoop is hiertoe
een detector bevestigd met alle bijbehorende randapparatuur. De detector kan de door een
bombardement met elektronen in een preparaat opgewekte karakteristieke röntgenstraling detecteren. Op deze manier kan net als met de PIXE-techniek een
röntgenspectrum van een preparaat gemeten worden. Met een EIXE-faciliteit kunnen zeer
hoge plaatsresoluties (in de orde van nm) bereikt worden. Het vergaren van een EIXEspectrum neemt slechts luttele minuten in beslag. Nadelen van de techniek zijn:
De mogelijkheden voor kwantitatieve analyses zijn klein, met name door een snelle
verstrooiing van de elektronenbundel in het preparaat; wordt een biologisch preparaat
van 100nm met een elektronenbundel met een versnelspanning van 50 kV en een
diameter van 100nm beschoten, dan is de breedte van de bundel aan de achterzijde
van het preparaat 200nm geworden [Cha 78],
De stopping power voor electronen in een preparaat is zo groot dat de bundel al snel
eindigt in een wolk van elektronen. Als gevolg hiervan kunnen dikke preparaten
(dikker dan 200 nm) niet voor absolute metingen gebruikt worden [Cha 78],
De achtergrondproduktie tijdens een EIXE-experiment is veel sterker dan in een
PIXE-experiment. Hierdoor zijn de detectielimieten verscheidene malen hoger (10-20
maal) dan de limieten voor een PIXE-analyse [For 88].
De EIXE-techniek heeft veel interessante resultaten in het onderzoek aan biologische
weefsels opgeleverd [zie bijvoorbeeld: Fre 84, For 88, Som 81, Som 82, Shu 76]. In het
samenwerkingsproject zouden de mogelijkheden van de PIXE- en de EIXE-techniek
aanvullend gebruikt moeten worden.
PIGE

PIGE staat voor Partiele Induced Gamma Emission. Tijdens een PIGE-experiment wordt
in een preparaat karakteristieke gammastraling opgewekt door een bombardement met
versnelde ionen. Deze gammastraling wordt geproduceerd in kernreacties die de
bombarderende ionen in de kern van een atoom veroorzaken. De reactie in de kern van
een element levert gammastraling met een voor dat element karakteristieke energie (in
de orde van MeV) [Bir 89].
Identificatie van het uitzendende element is mogelijk door meting van de
gammastralingsenergie. De meting van gammastraling kan met een Ge(Li)-detector
uitgevoerd worden. Een PIGE-analyse kan plaatsvinden in de PIXE- en de p.PIXE-

39

Hoofdstuka

Beschrijving van de meettechnieken

opstellingen van de TUE. Men dient hiertoe alleen de Si(LI)-detector te vervangen door
een Ge(Li)-detector.
De PIGE-techniek heeft een zeer hoge gevoeligheid voor bepaalde elementen, waaronder
natrium en magnesium. Door de hoge energie van de gammastraling van Na bij een p;yreactie (1.417 MeV) treedt geen absorptie van deze straling in het preparaat op
(transmissie T=1). Hierdoor wordt de PIGE-techniek zeer interessant voor de detectie van
natrium in biologisch weefsel [Rob 91].
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Experimentele opzet
In het vorige hoofdstuk zijn de verschillende analysetechnieken besproken die voor het
samenwerkingsproject van belang zijn. Tijdens dit afstudeerwerk is gebruik gemaakt
van PIXE- en RBS-analyses. De PIXE- en de pPIXE-opstellingen van de TUE worden
besproken in paragraaf 4.1, met de nadruk op de PIXE-opstelling omdat daarmee de
experimenten uitgevoerd zijn. De met de PIXE-opstelling vergaarde meetdata (PIXEen RBS-data) worden met behulp van analyseprogrammatuur verwerkt. Dit wordt
behandeld in paragraaf 4.2.

4.1 Meetopstellingen (PIXE, p.PIXE).
De TUE beschikt over een deeltjesversneller, een cyclotron, die protonen (p), deuteriumionen (d) en heliumionen (a) kan versnellen. De geladen deeltjes worden door het
cyclotron versneld tot een gewenste energie. Voor de PIXE-analyses worden in het
algemeen protonen gebruikt. De maximale energie van een protonenbundel bedraagt
30 MeV. De door het cyclotron geproduceerde bundel wordt via een geleidingssysteem
(bundelgeleidingssysteem, BGS), bestaande uit afbuigmagneten en magnetische lenzen
(quadrupolen) naar de analyseplaats getransporteerd. In figuur 4.1 is een overzicht
van de cyclotronzaal opgenomen. Hierin zijn de betonnen scheidingswanden, die in
verband met stralingsbeveiliging tussen de verschillende analyseplaatsen geplaatst
zijn, niet aangeduid. Linksonder in deze figuur zijn de PIXE en de pPIXE (SPIXE)
opstellingen weergegeven. De beide opstellingen bevinden zich in dezelfde analysebunker.In de volgende twee paragrafen worden beide opstellingen besproken.

4.1.1 PIXE-opstelling.
Eind 1990 is een grootscheepse verbouwing van de cyclotronzaal afgerond. Ook de
opstellingen voor PIXE- en }lPIXE-analyses zijn toen geheel vernieuwd. Een van de
belangrijkste taken van de PIXE-groep was het operationeel maken van de nieuwe
opstelling. Daarbij traden velerlei problemen op die systematisch verholpen zijn. Een
belangrijke eis van de groep was het zo laag mogelijk maken van het niveau van de
achtergrondstraling tijdens experimenten. Bij testmetingen bleek dat bepaalde delen
van de opstelling door de bundel geraakt werden en zo ontstonden bronnen van
röntgenstraling. Deze delen zijn daarom bedekt met koolstof. Verder bleek het koolstof
waarvan de Faradaycup gemaakt is zeer veel verontreinigingen te bevatten. Deze
verontreinigingen produceerden ongewenste karakteristieke röntgenstraling die door
de detector gedetecteerd werden. Dit probleem is opgelost door een diafragma (de
absorberhouder) voor de detector te plaatsen zodat deze de Faradaycup niet meer kan
'zien'. Met deze en verscheidene andere aanpassingen, waarvan enkele hieronder
beschreven worden, met als laatste stap de installatie van een nieuwe detector, was de
opstelling begin mei 1991 gereed om de eerste serieuze experimenten uit te voeren.
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Figuur 4.1 Overzicht van de cyclotronzaal.

In figuur 4.2 is een schematische voorstelling opgenomen van de PIXE-opstelling. De
bundel versnelde protonen komt van links door het BGS de figuur in en loopt naar
rechts door de targetkamer naar de Faradaycup (F.C.).
Hieronder worden kort de verschillende onderdelen van de PIXE-opstelling besproken
(van links naar rechts):
M: het mespunt. Het mespunt is net als het eerste diafragmaFen de diffusor D in
het eerste koppelblok geplaatst. Het mespunt wordt gebruikt in het zogenaamde
beam on demand systeem om de afgebogen bundel op te vangen.
F: eerste diafragma. Deze wordt gebruikt om het centrale deel uit de bundel te
snijden om te voorkomen dat een divergerende bundel delen van het laatste stuk
van de bundelpijp of van de kamer raakt. Het gevolg hiervan is de produktie van
röntgen- of gammastraling.
D: de diffusor. Deze wordt gebruikt om van de inhomogene bundel die het cyclotron
levert een homogene bundel te maken. Dit is noodzakelijk voor de analyse van
inhomogene preparaten. Wordt een inhomogeen preparaat met een inhomogene
bundel geanalyseerd dan worden plaatselijk te hoge (of te lage) opbrengsten
gemeten. Door het gebruik van een homogene bundel wordt het preparaat overal
met een gelijke intensiteit aangeschoten. Inhomogene effecten in het preparaat
kunnen dan niet langer versterkt of verzwakt worden; men meet gemiddelde
concentraties in het beschoten preparaat.
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De diffusor is gemaakt van koper en bij gebruik blijft ongeveer 1% van de originele
bundelstroom (gemeten met de Faradaycup) over. Dit betekent dat 99% van de
bundelstroom elders verloren gaat; bijvoorbeeld door de diffusor geabsorbeerd
wordt. Het is daarom niet verwonderlijk dat de diffusor tijdens de experimenten
een bron van achtergrondstraling is gebleken. De diffusor is daarom bekleed met
een rand van koolstof om eventuele geproduceerde röntgenstraling te absorberen.
Om de detector van de door de diffusor geproduceerde gammastraling af te schermen is een loodwand direct achter het koppelblok K1 geplaatst.
R.V.: de rotating vane. De rotating vane wordt gebruikt voor het meten van de
bundellading tijdens de analyse van dikke preparaten. In dat geval kan de Faradaycup hiervoor niet gebruikt worden. De rotating vane bestaat uit, een in de
bundel met bekende snelheid ronddraaiend staafje en een RBS-detector die onder
90 graden ten opzichte van de bundel geplaatst is. Protonen worden door het
ronddraaiende staafje verstrooid en gedetecteerd door de RBS-detector. Door nu het
aantal RBS-counts te ijken op de door de Faradaycup gemeten bundellading (uiteraard zonder preparaat in de kamer) kan met de rotating vane de bundellading, die
tijdens een analyse op het dikke preparaat valt, bepaald worden.
K2: koppelblok 2. Het tweede koppelblok is zoals gezegd de behuizing van de
rotating vane en de bijbehorende RBS-detector. De aluminium bundelpijp tussen de
beide koppelblokken en tussen het tweede koppelblok en de kamer is bekleed met
koolstof. Tijdens experimenten met een lege targetkamer is namelijk karakteristieke röntgenstraling van aluminium en een hoge door gammastraling veroorzaakt
achtergrondsignaal gemeten. Alle mogelijke bronnen van straling, dus ook de
bundelpijp, zijn daarop bekleed met koolstof.
F: het tweede diafragma. Dit aluminium diafragma wordt gebruikt om de bundeldiameter te bepalen. Mogelijke waarden zijn: 4, 8 en 12 mm. De keuze voor een
bepaald diafragma is afhankelijk van het preparaat. Is het preparaat homogeen
dan wordt de opbrengst verlaagd als het diafragma verkleind wordt (variatie van de
diameter van 8 naar 4 mm moet een vier maal hogere opbrengst geven, immers de
protonenflux is rechtevenredig met de bundeloppervlakte). Wil men een totaalanalyse van een inhomogeen preparaat maken, dan moet de bundel het preparaat
geheel omvatten. In dat geval wordt meestal het diafragma van 12 mm gebruikt.
Si(Li): de Si(Li) detector. Deze detector is de detector voor röntgenstraling. Tijdens
de eerste maanden waarin de opstelling operationeel gemaakt werd is met een oude
Si(Li)- detector gemeten. Op het moment dat de echte preparaatanalyses gestart
werden is een nieuwe detector geïnstalleerd. Deze nieuwe detector heeft behalve
een betere energieresolutie (160eV tegen 280eV bij de 6,4 keV röntgenlijn van ijzer)
een hogere detectorefficiëntie voor lage-energie röntgenstraling. Deze hogere
efficiëntie komt voornamelijk doordat het Beryllium-venster, dat voor de detector
geplaatst is, veel dunner is dan het oude venster. De transmissie (zie paragraaf 3.2
formule 3.3) voor lage energieröntgenstraling wordt hierdoor aanzienlijk verhoogd.
F,A: diafragma en absorberhouder. Dit element bevat een diafragma zodat de
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Figuur 4.2 Schematische weergave van de PIXE-opstelling.

detector behalve het preparaat geen andere elementen (mogelijke bronnen van
röntgenstraling) van de opstelling ziet. Dit element kan ook zes verschillende
absorbers bevatten. Een absorber of filter wordt gebruikt om een gedeelte van de in
het preparaat geproduceerde röntgenstraling te absorberen (zie paragraaf 3.2,
opmerking onder formule 3.4). Dit om de telsnelheid van de analyse te verlagen
zodat in het gedeelte van het spectrum dat van belang is een relatief hogere
telsnelheid verkregen kan worden. Dit houdt in dat een hogere bundelstroom
gebruikt kan worden zonder het meetsysteem te overbelasten en dus een analyse
sneller kan verlopen (zie hoofdstuk 3).
RBS: de RBS-detector. De detector wordt gebruikt voor de detectie van aan het
preparaat terugverstrooide protonen.
E.G.: de electron gun. De E.G. wordt gebruikt om opladingsverschijnselen op
isolerende preparaten tegen te gaan. Oplading op preparaten kan een bron van
verstoring van de analyses zijn, doordat ontlading van het preparaat een remstralingsachtergrond in het spectrum produceert. De E.G. bestaat uit een gloeidraad die
elektronen produceert. De E.G. hult hiermee het preparaat in een wolk van
elektronen, waardoor eventuele opladingsverschijnselen worden geneutraliseerd.
Target: het preparaat dat geanalyseerd wordt. Het preparaat staat onder een hoek
van 90 graden met de bundel en een hoek van 45 graden met de beide detectoren.
Zoals later blijkt is de keuze voor deze geometrie voor de analyse van inhomogene
preparaten een bron van onnauwkeurigheden gebleken (hoofdstuk 6).
Carrousel: de preparaatwisselaar. De PIXE-opstelling bezit een gemodificeerde
diaprojector-carrousel om preparaten te wisselen. De carrousel kan 80 preparaten
bevatten en deze één voor één in de bundel laten zakken voor analyse. Voorwaarde
is wel dat de preparaten gevat zijn in een houder die in de carrousel past (een
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diaraampje bijvoorbeeld).
F.C.: de Faradaycup. Dit laatste element in de opstelling is gemaakt van koolstof,
staat in de bundellijn achter het target en meet de door het preparaat gaande
bundellading. Dit functioneert alleen wanneer het preparaat dunner is dan de
range van de protonen, dus transparant is voor de protonen. Dit is uiteraard afhankelijk van de gebruikte bundelenergie (zie paragraaf 3.2, formule 3.2).
Het signaal van de Si(Li) (of de RBS)-detector wordt via een voorversterker en een
eindversterker aangeboden aan Analog to Digital Converter (ADC) en vervolgens aan
een Multi Channel Analyzer (MCA). De MCA verwerkt het signaal per kanaal en geeft
dit door aan de SlOO-kaart. De SlOO-kaart verzamelt het spectrum en toont dit op het
beeldscherm van een PC. Aan een kanaal kan via een ijking een energie toegekend
worden. Op het beeldscherm van de PC wordt nu het röntgenspectrum van het
preparaat in de opstelling zichtbaar.

4.1.2 p.PIXE-opstelling.
Met een pPIXE-opstelling voert men PIXE-analyses uit met een zeer smalle bundel (in
de orde van pm). Dit biedt de mogelijkheid om met een hoge plaatsresolutie een
preparaat te analyseren. Een bundeldiameter in de orde van enkele pm verkrijgt men
door een bundel geladen deeltjes met magnetische lenzen te focusseren tot een kleine
spot op het preparaat.
De pPIXE opstelling van de TUE is een zogenaamde SPIXE (Scanning PIXE) opstelling. In deze opstelling wordt het preparaat met een gefocusseerde bundel protonen
gescand. Door de koppeling van het meetsysteem met het stuursysteem van de
scanmagneten kan plaatsafhankelijk gemeten worden. In figuur 4.3 is een schematische voorstelling opgenomen van de SPIXE-opstelling [Aen 91]. Enkele faciliteiten van
de opstelling zijn te herkennen uit de beschrijving van de PIXE-opstelling. De vier
quadrupolen zijn links in de figuur weergegeven, de scanmagneet is direct achter de
quadrupolen geplaatst. De huidige SPIXE-opstelling is net als de PIXE-opstelling
geheel vernieuwd. Twee afstudeerders en verscheidene stagiaires werken sinds eind
1990 aan de opstelling. Momenteel is de bundelspot 6x4 pm2 , het ligt in de bedoeling
om voor het einde van 1991 een bundelspot te hebben van lxl pm2 • Voor een uitgebreide beschrijving van dP. opstelling wordt verwezen naar de afstudeerverslagen van T.
Aendenroomer [Aen 91] en A. Mangnus [Man 91].
In het verleden zijn reeds interessante analyses aan biologische weefsels gedaan met
de 'oude' pPIXE opstelling. Deze opstelling had een bundelspot van lOxlO Jl1Il2 (bij een
bundelstroom van 2 nA). Hiermee zijn analyses verricht om de platina-concentratie in
kankerweefsel te bepalen [Los 90, Mut 91].

45

Hoofdstuk 4

Experimentele opzet

Uiteindelijk zal met de SPIXE-opstelling de analyse van biologische weefsels uit
Maastricht dienen te geschieden. De plaatsafhankelijke informatie die de SPIXEopstelling verschaft stelt ons hopelijk in staat vele vragen van het samenwerkingsproject te beantwoorden.
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Figuur 4.3 Schematische weergave van de p,PIXE-opstelling [Aen 91].
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4.2 Verwerking PIXE- en RBS-data.
Voor de verwerking van de PIXE- en RBS-data worden analyseprogramma's gebruikt;
voor PIXE-data het programma AXIL van de firma Canberra en voor RBS-data het
programma RUMP van de firma Gemplot.

AXIL
De röntgenspectra worden gemeten met een SlOO-kaart van de firma Canberra en
opgeslagen op floppy (of harde schijf) van een PC of op de VAX van het cyclotrongebouw. De 8100-data worden vervolgens via een terminal ingelezen in het programma
AXIL. AXIL is ontwikkeld op de Universiteit van Gent (Institute of Nuclear Sciences)
en de commerciële belangen worden behartigd door Canberra.
AXIL kan voorzien worden van verschillende ingangsvariabelen; zoals de experimentele gegevens (detector, absorbers, energie protonen, etc.), gegevens van het onderzochte
preparaat (dikte, samenstelling, etc.) en gegevens van de verwachte achtergrond. AXIL
fit de achtergrond namelijk op basis van een analytisch model (bijvoorbeeld: remstraling).
AXIL maakt aan de hand het gemeten spectrum en de overige gegevens een fit voor de
achtergrond Back(x), alsmede een fit voor de karakteristieke pieken S(x), teneinde het
volledige spectrum y moix) weer te geven [Joh 88, hoofdstuk 9]:
Y~(x}

met
S(x)
x

=S(x} +Back(x}

(4.1)

karakteristieke röntgenstraling verdeling van een PIXE-spectrum,
afkomstig uit een bibliotheek,
kanaalnummer.

De fits worden uitgevoerd volgens de kleinste kwadraten methode, waarbij de waarde
voor chi-kwadraat geminimaliseerd wordt:
1
[Ymod (x} - Y (x} J2
x2 = dL
___;=-=----a2

(4.2)

x

met
standaarddeviatie van de inhoud van kanaal x: Y(x),
aantal vrijheidsgraden; het aantal kanalen dat gebruikt wordt voor de fit
verminderd met het aantal parameters dat bepaald wordt.
Als het model een perfecte beschrijving is van gemeten spectrum dan wordt
aan 1.
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Van de gefitte pieken in het spectrum berekent AXIL vervolgens de piekinhoud.
AXIL kan de berekende achtergrond, het model van het gemeten spectrum en de
berekende piekinhouden uitvoeren in tabelvorm of als een zogenaamd dump-file. Deze
dumpfile bestaat uit vijf kolommen; de eerste kolom bevat de kanaalnummers van het
geanalyseerde spectrum, de tweede de bijbehorende energieën, de derde de gemeten
kanaalinhoud Y(x), de vierde het model Ymod(x) en de vijfde kolom het model van de
achtergrond Back(x). Het dumpfile kan in het tekenprogramma PLOTDATA ingelezen
worden, zodat de plots gemanipuleerd kunnen worden om uitgevoerd te worden naar
elk willekeurig medium (plotter, printer, of als grafisch file in wordperfect bijvoorbeeld).

RUMP
Evenals een PIXE-spectrum wordt een RBS-spectrum via versterkers, een ADC en een
MCA aan de SlOO-kaart aangeboden. Het gemeten spectrum van verstrooide protonen
wordt zichtbaar gemaakt op het beeldscherm van een PC. Het gemeten spectrum
wordt opgeslagen op floppy of op de VAX.
Het analyseprogramma RUMP is ontwikkeld door een promovendus: L.R. Doolitle
(Cornell University, Ithaca, New York) en wordt commercieel geëxploiteerd door de
firma Gem plot. Rump draait in twee versies: een PC-versie en een VAX-versie, beide
versies zijn binnen de groep KFT beschikbaar.
RUMP simuleert een RBS-spectrum (RUMP kan ook een fit maken, dit is echter veel
gecompliceerder) en door manipulatie van de simulatievariabelen kan de gebruiker de
simulatie passend maken op het gemeten spectrum. De belangrijkste simulatievariabelen voor ons zijn: dikte en samenstelling preparaat (eventueel meerdere lagen invoeren), ruimtehoek detector, strooihoek protonen, energiespreiding protonenbundel en
bundelstroom, bundellading en bundelenergie. Op basis van deze gegevens berekent
het programma een spectrum met behulp van de Rutherford-werkzame doorsneden die
in een bibliotheek zijn opgeslagen. De resultaten van de simulatie kunnen grafisch
uitgevoerd worden.
De simulatie levert waarden voor de samenstelling van het preparaat in atomen per
cm2 (NA) per element van de matrix.
Deze waarden zijn om te rekenen naar een oppervlaktedichtheid en hieruit volgt de
dikte van het preparaat door deling door de soortelijke massa van het element.
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4.3 De experimenten.
In de loop van het afstudeerproject zijn verschillende experimenten uitgevoerd
hieronder wordt een opsomming gegeven met een verwijzing naar de hoofdstukken
waar de resultaten zijn te vinden.
1) In samenwerking met het BMC is een dragercombinatie ontwikkeld om de biologische weefsels op aan te brengen en vervolgens te analyseren in de PIXE-opstelling
van de TUE. Dit wordt besproken in hoofdstuk 5 (paragraaf 5.1).
2) In samenwerking met het BMC is hartweefsel geprepareerd. De resultaten hiervan
zijn eveneens opgenomen in paragraaf 5.1.
3) Op de TUE is getracht een betrouwbare ijkstandaard te ontwikkelen. De resultaten
van de bereiding zijn te vinden in hoofdstuk 5 (paragraaf 5.2). De PIXE-analyses
van de kalium standaard zijn opgenomen in hoofdstuk 6 (paragraaf 6.2).
4) De hartpreparaten zijn geanalyseerd in de PIXE-opstelling van de TUE; er zijn
zowel PIXE- als RBS-metingen verricht. De resultaten zijn te vinden in hoofdstuk
6; de PIXE-metingen in paragraaf 6.3.1 en de RBS-metingen in paragraaf 6.3.2.
5) Verschillende experimenten zijn uitgevoerd ter verificatie van een theorie over de
produktie van achtergrondstraling in biologische preparaten. De resultaten hiervan
zijn weergegeven in hoofdstuk 7.
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De preparaatbereiding in dit project is op te splitsen in twee gedeelten:
- het prepareren van hartweefsel zodanig dat het geschikt wordt voor analyse in de
PIXE-opstelling, dit wordt behandeld in paragraaf 5.1;
- het maken van ijkreeksen (zie paragraaf 3.1.3) voor de te bestuderen elementen:
natrium, magnesium, kalium en calcium, dit wordt besproken in paragraaf 5.2.
Om met de PIXE-techniek betrouwbare resultaten te verkrijgen is een hoge kwaliteit
van de preparaten vereist. Hoge kwaliteit wordt gedefinieerd als een goede reproduceerbaarbeid van de preparatietechniek en in het geval van biologisch weefsel een
goede fixatie van de in vivo-structuur van het weefsel en tevens van de samenstelling
ervan.

5.1 Hartpreparaten.
Preparaten die in de PIXE-opstelling van de TUE geanalyseerd worden moeten in
dragers gevat zijn. Deze dragers dienen de afmeting te hebben van een diaraampje (zie
paragraaf 4.1.1). De diameter van de protonenbundel in de PIXE-opstelling is 4, 8 of
12 mm. Wil men een totaalbeeld van een preparaat verkrijgen dan moet het preparaat
zich binnen de diameter van de protonenbundel bevinden.
Er zijn twee series preparaten gemaakt, de eerste op 5 mei 1991 en de tweede op 24
mei 1991.
Voor het meten van hartpreparaten is voor de volgende configuratie gekozen (figuur
5.1):
- diaraampje;
- ingeklemd in het diaraampje een drager gemaakt van overhead-sheet (tweede serie)
met een gat van 15mm of een Kodak-film (eerste serie) met een gat van 5mm
(paragraaf 5.1.1);
- over het gat van 15 mm is een dun dragerfolie gespannen (paragraaf 5.1.1);
- op het dragerfolie is tot slot het hartpreparaat aangebracht (paragraaf 5.1.2).
In paragraaf 5.1.3 worden de resultaten van de preparatietechniek voor hartweefsel
beschreven.

5.1.1 Dragermateriaal van hartpreparaten.
Het dragermateriaal voor de hartweefsels bestaat zoals gezegd uit een diaraampje,
daarin geklemd een drager gemaakt van overhead-sheet (tweede serie). Op die drager
is een dun dragerfolie aangebracht. De vaste drager van de eerste serie is gemaakt op
het BMC en bleek niet aan de eisen te voldoen en wordt daarom in deze paragraaf niet
verder besproken.
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Figuur 5.1 Dragercombinatie voor biologisch weefsel.

Hieronder worden de verschillende onderdelen van de definitieve dragercombinatie
besproken.
Het diaraampje is een standaard raampje dat gebruikt wordt in de fotografie.
Het stukje overhead-sheet is afkomstig van de firma IC-Pro (artikel: polyester
glashelder) en fungeert als drager voor het dragerfolie. De stukjes sheet zijn op maat
gemaakt en voorzien van een gat van 15 mm diameter (zodat de bundel de drager niet
kan raken) door de centrale werkplaats van de faculteit Technische Natuurkunde.
Als dragerfolie voor biologisch weefsel wordt over het algemeen een zeer dun folie
gebruikt. Dit folie moet aan de volgende eisen voldoen:
a) moet vrij zijn van verontreinigingen, zodat elementen in het folie geen invloed
hebben op de meting van elementen in het preparaat;
b) een constante dikte, zodat de bundelstroommeting niet beïnvloed wordt;
c) sterk genoeg om het biologisch preparaat te dragen;
d) eenvoudig en reproduceerbaar te maken, zodat de gebruiker verzekerd is van een
constante kwaliteit.
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Gekozen is voor een formvarfolie. Formvar (C5H 70 2 : een polystyreen) is in de handel te
verkrijgen in de vorm van een poeder. Het farmvarfolie wordt als volgt bereid:
1) Allereerst wordt een 2% oplossing van formvar in een geschikt oplosmiddel gemaakt. Er zijn twee verschillende oplosmiddelen gebruikt: chloroform en cyclohexanon. Kenmerk van deze oplosmiddelen is dat ze vluchtig zijn, dus bij blootstelling
aan de lucht direct verdampen. Het oplossen is een langdurige zaak; voor chloroform enkele uren en voor cyclohexanon enkele dagen. Het oplossen geschiedt in
gesloten vloeistofcontainers (erlenmeyer).
2) Vervolgens wordt het folie "getrokken". Op het BMC wordt een beproefde techniek
gebruikt. Allereerst wordt een voorwerpsglaasje met een constante snelheid in de
oplossing gedompeld en er weer uitgetrokken. Op het voorwerpsglaasje vormt zich,
doordat het chloroform verdampt een dun laagje formvarfolie. Dit laagje wordt
afgedreven op water door het glaasje schuin in het water te steken en tot slot
aangebracht op de vaste drager. Op de TUE is gebruik gemaakt van de eigenschap
dat cyclohexanon een lagere massadichtheid bezit dan water. Een bekende hoeveelheid oplossing wordt met een micropipet op een wateroppervlak uitgespreid en na
verdamping van het cyclohexanon (of chloroform) kan het folie op de vaste drager
aangebracht worden.
De drager met het dragerfolie wordt pas in het diaraampje geplaatst als het hartweefsel op het dunne folie is aangebracht.

5.1.2 Preparaatbereiding van hartweefsel.
Het prepareren van biologisch weefsel en van hartweefsel in het bijzonder wordt in de
literatuur uitvoerig beschreven. Met name is erg veelliteratuur beschikbaar over het
prepareren van biologisch weefsel voor gebruik in de elektronenmicroscopie [Noh 85],
[Zie 80], [Zie 84]. Veel preparatietechnieken die voor de elektronenmicroscopie
ontwikkeld zijn kunnen direct overgenomen worden voor de PIXE-techniek [Joh 88,
hfdst. 12], [Lin 88].
Hieronder worden de verschillende fasen van de preparaatbereiding besproken: fixatie,
snijden en drogen.
Fixatie
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk vermeld staat is het van groot belang dat de
hartpreparaten een hoge kwaliteit hebben. Dit betekent dat voor de detectie van
spoorelementen in biologisch weefsel, deze in het geprepareerde weefsel in gelijke
hoeveelheid en op dezelfde plaats aanwezig zijn als in het levende weefsel.
Er bestaan verschillende methoden om de elementen snel te fixeren in het te analyseren preparaat. Veel gebruikt is de zogenaamde cryofixatie (zie bijvoorbeeld [Lin 88])
met vloeibare stikstof (T=77 K) of met vloeibaar propaan gekoeld met vloeibare
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stikstof. Gevaar van deze methode is, dat zich in het preparaat ijskristallen kunnen
vormen die geladen deeltjes kunnen aantrekken naar de grenzen van het kristal,
waardoor plaatsafhankelijk meten zinloos wordt. Er zijn aanwijzingen dat dit probleem
pas bij de zeer kleine plaatsresoluties van een PIXE-microbundel, in de orde van
O,lpm, een rol gaat spelen [Lin 88]. Aangetoond is dat de snelheid van invriezen de
mate van fixatie bepaald [Zie 80]. De invriessnelheid in propaan blijkt duidelijk hoger
dan in vloeibare stikstof. Een belangrijke factor bij het invriezen zijn natuurlijk de
afmetingen van het biologische preparaat. Naarmate het volume van een preparaat
wordt zal de fixatie naar binnen toe slechter zijn.

Snijden
Nadat een preparaat ingevroren is en er fixatie van de te onderzoeken elementen heeft
plaatsgehad moet het preparaat in analyseerbare eenheden opgedeeld worden. Een
preparaat mag voor een PIXE-analyse niet te dik zijn, omdat dan rekening gehouden
moet worden met de indringdiepte van protonen en de absorptie van röntgenstraling in
het preparaat (paragraaf 3.1.2). Voor PIXE-analyses is het van belang dat de dikte van
de preparaten zodanig gekozen wordt dat de straling van de elementen met de laagste
karakteristieke energie nog uit het preparaat treedt. In ons geval betekent dit een
dikte van de preparaten kleiner dan ongeveer lOpm. Voor p-PIXE analyses geldt als
vuistregel dat de dikte van de preparaten in de orde van de bundeldiameter moet liggen [Mut 91].
Voor EIXE-analyses, waarbij elektronen de bombarderende deeltjes zijn, geldt een
andere diktebegrenzing. Door botsingen van bombarderende elektronen met gebonden
elektronen wordt de elektronenbundel al snel verstrooid. De verstrooiing in het
preparaat eindigt in een soort wolk van elektronen. Een kwantitatieve analyse met
EIXE is hierdoor alleen mogelijk als de dikte van de preparaten begrensd wordt tot
150-200nm.
Het snijden wordt uitgevoerd in een zogenaamde cryomicrotome. In een cryomicrotome
worden preparaten gesneden met een mes van bijvoorbeeld roestvrij staal (dikke
preparaten) of van glas (dunne preparaten). De snijtemperatuur moet om de cryofixatie
te behouden onder 273 K liggen. Het beste is een snijtemperatuur die gelijk is aan de
vriestemperatuur, die gebruikt voor de cryofixatie. Dit blijkt echter uiterst moeilijk
[Lin 88] en daarom wordt meestal gesneden bij temperaturen in de orde van 243 K (300 C).
Nadat het preparaat gesneden is wordt het op een drager aangebracht om het te laten
drogen.

Drogen
Het drogen van de preparaten is noodzakelijk om het water uit de preparaten te
verwijderen. Dit kan op verschillende manieren bereikt worden. De twee belangrijkste
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worden hier besproken: vriesdrogen en drogen aan de lucht.
Bij vriesdrogen wordt het preparaat geplaatst in een kamer waarin een lage temperatuur en een onderdruk heersen. Vriesdrogen wordt beschouwd als een langzame
methode om water aan de preparaten te onttrekken en zo de morfologische structuur
van het preparaat te bewaren.
Het drogen aan de lucht is de meest eenvoudige wijze van dehydrateren. Het preparaat wordt, nadat het gesneden en op een drager aangebracht is, gewoon aan de lucht
blootgesteld. Tijdens het snijproces vindt door de overgang naar een lagere temperatuur reeds gedeeltelijk droging aan de lucht plaats.
Preparatie hartweefsel

De hartweefsels zijn geprepareerd op het BMC in Maastricht. Zoals beschreven zijn er
twee series gemaakt; een serie met als drager een Kodak-film met een gat van 5 mm
en een serie met een overhead sheet als vaste drager met een gat van 15 mm.
Voor beide series is hetzelfde hartweefsel gebruikt. Het gebruikte rattehartje was niet
vers, waardoor de geschiedenis van de te onderzoeken elementen in het weefsel ook
niet vastligt. Voor oriënterende experimenten was dit ook niet van het grootste belang.
Het hart is in vloeibare stikstof ingevroren om de vereiste cryofixatie te verkrijgen. De
tweede serie is van hetzelfde hart gemaakt, dat tussen de twee produktiedata ingevroren is geweest.
Na een uur is het hart getransporteerd naar een cryomicrotome (uiteraard was het
hart voor de tweede serie direct beschikbaar). De preparaten worden in de cryomicrotome eerst op snijtemperatuur gebracht, dit is de bedrijfstemperatuur. De cryomicrotome
(Anglia Scientific) had een bedrijfstemperatuur van -20° Celsius, de snijhoek was 12°
en de snijsnelheid was 3mm/s. De snijdikte is ingesteld op 7}.lm, 15 }.lm en 30}.lm voor
de eerste serie en 7}.lm voor de tweede serie.
De gesneden hartpreparaten zijn zeer eenvoudig van het mes op het dragerfolie aan te
brengen. Het preparaat bevindt zich immers op een lagere temperatuur dan het folie
en zal bij contact direct aan het folie vastsmelten. De drager wordt vervolgens in een
diaraampje geklemd.
De preparaten van de eerste serie zijn gevriesdroogd en voorzien van een koolstofdeklaag om het preparaat geleidend te maken en eventueel restvocht te verwijderen. De
preparaten van de tweede serie zijn aan de lucht gedroogd.
De preparaten zijn van Maastricht naar Eindhoven vervoerd in een diaprojector-slede,
die in een diaopslagdoos was geschoven. Alle preparaten bleken bestand tegen het
vervoer op deze wijze.
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5.1.3 Resultaten preparaatbereiding hartweefseL
Tijdens de PIXE-analyses van de eerste serie bleek het gat van 5 mm veel te klein,
met als gevolg dat de drager niet alleen een achtergrondsignaal produceerde maar ook
karakteristieke röntgenpieken van calcium en silicium. Bovendien zijn de hartpreparaten gescheurd tijdens het vriesdrogen, met name die van 15 en 30 J.liD. Daarom is
besloten een nieuwe serie te maken met verontreinigingen-vrij materiaal voor de
drager en een groter gat ( 15mm) in de drager. Hieronder worden de verschillende
onderdelen van de preparaatbereiding van hartweefsel nogmaals besproken.

Vaste Drager
Na metingen in de PIXE-opstelling is gebleken dat het materiaal van de eerste serie
veel silicium en calcium bevatte. Het materiaal van de tweede serie bevatte geen
verontreinigingen en produceert, mocht het tijdens een PIXE-analyse geraakt worden,
alleen een karakteristieke achtergrond.

Dunne folies
Metingen aan combinaties diaraampje-drager-farmvarfolie hebben aangetoond dat
beide technieken (zie 5.1.1) dragerfolies opleveren die vrij zijn van verontreinigingen.
De folies zijn met behulp van een zogenaamde alfa-step bij de Centrale Technische
Dienst van de TUE doorgemeten en hebben een dikte in de orde van 150 nm.
Verder is gebleken dat de techniek van het BMC de meest eenvoudige en naar
bevinding aldaar zeer reproduceerbare techniek is. Tijdens PIXE-metingen aan de
tweede serie zijn alle "cyclohexanon"-folies gescheurd. De "chloroform"-folies daarentegen bleken alle bestand tegen de experimentele omstandigheden.

De hartpreparaten
De preparaten van 7].1ID moeten als meest ideaal worden beschouwd omdat zij niet
gescheurd zijn tijdens het vriesdrogen en bovendien een hogere transmissie hebben
voor de te meten karakteristieke röntgenstraling, dan de preparaten van 15 en 3Ü].liD.
De dikte van de hartpreparaten waarvoor de snijdikte van de cryomicrotome op 7].1ID
was ingesteld, is onder een microscoop (variatie van het focusvlak) geschat en bleek
circa 10].1ID te zijn. Er zijn een aantal gesneden preparaten op een voorwerpsglaasje
aangebracht en ingekleurd. Figuur 5.2 is een foto van een hartpreparaat met een dikte
van 7].1ID. De foto is gemaakt met een Olympus-lichtmicroscoop met een vergroting van
500x.
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Conclusies
De resultaten tonen aan dat de dragercombinatie van de tweede serie goed voldoet.
Het materiaal rond het 15mm-gat van de drager wordt in geen geval door de bundel
geraakt en is vrij van verontreinigingen. Het farmvarfolie op basis van chloroform is
sterk, makkelijk en reproduceerbaar te maken en dun(::::: 150nm). De hechting van het
folie op de drager is zeer goed. Het aanbrengen van hartweefsel op het farmvarfolie is
simpel. Volgens de literatuur biedt de toegepaste methode voor het maken van
hartpreparaten een hoge mate van cryofixatie en wordt de morfologische structuur
goed bewaard. Het vriesdrogen veroorzaakte scheuren van de preparaten, het drogen
aan de lucht daarentegen leverde zeer goede resultaten.
We mogen daarom concluderend stellen dat we er in geslaagd zijn preparaten te
maken die uitstekend geschikt lijken voor analyse in de PIXE-opstelling.

Figuur 5.2 Foto hartweefsel (vergroting 500x).
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5.2 IJkpreparaten.
Na een PIXE-analyse volgt in principe uit de formules 3.5 of 3.6 de concentratie van
het te onderzoeken element in het preparaat. We moeten formule 3.5 gebruiken als we
te maken hebben met dikke preparaten en formule 3.6 in het geval van dunne
preparaten. In deze formules is een aantal factoren zeer moeilijk of met grote onzekerheden te bepalen. De integraal in formule 3.5 kan voor de nodige rekenproblemen
zorgen. Daarom wordt vaak gebruik gemaakt van ijkstandaarden zoals is beschreven
in paragraaf 3.1.3. Het analyseren van een PIXE-experiment wordt dan vereenvoudigd
tot het gebruik van formule 3. 7 voor interne standaarden of 3.8 voor externe standaarden.
In dit project is gezocht naar een manier om een reproduceerbare (hoge kwaliteit)
externe standaard te ontwikkelen.
Een externe standaard wordt globaal als volgt gemaakt. Op geschikt dragermateriaal
wordt een oplossing van een zout aangebracht dat een bekende hoeveelheid van het
element (in geïoniseerde vorm) bevat waarvoor de ijkstandaard gemaakt wordt. Het
oplosmiddel verdampt vervolgens en de ionen (inmiddels weer atomen) blijven achter
op de drager. Deponeert men oplossingen met varierende hoeveelheden van het zout op
de verschillende dragers, dan verkrijgt men een ijkreeks.
Analyseert men een ijkreeks dan kan door het aantal counts in een karakteristieke
röntgenpiek (genormeerd op de bundellading) tegen de concentratie uit te zetten een
ijkgrafiek verkregen worden.
Bij de produktie van een ijkreeks moet men met de volgende punten rekening houden:
1) De drager moet vrij van verontreinigingen zijn, eenvoudig en reproduceerbaar te
maken of te verkrijgen zijn, een constante dikte hebben (constante transmissie van
röntgenstraling) en bestand zijn tegen de experimentele omstandigheden (zie ook
5.1.1).
2) Het gebruikte oplosmiddel moet zuiver zijn.
3) Het gebruikte zout moet zuiver zijn en alle gegevens (zoals de structuurformule),
van het zout moeten bekend zijn.
4) Het ijkpreparaat moet een homogene oppervlakte dichtheid hebben, omdat opeenhopingen van materiaal de opbrengst kunnen beïnvloeden (transmissieprobleem).
5) Het preparaat moet binnen de bundel vallen om alle gedeponeerde elementen te
kunnen meten.
De keuze van het dragermateriaal wordt besproken in paragraaf 5.2.1, het prepareren
van een ijkreeks wordt besproken in paragraaf 5.2.2 In paragraaf 5.2.3 worden de
resultaten besproken.
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5.2.1 Dragermateriaat
Als dragermateriaal komen de volgende in de handel verkrijgbare filters in aanmerking: ME44, AE98 en Nuclepore. Ook is formvar bruikbaar als dragermateriaal. Alle
genoemde dragers zijn reproduceerbaar te verkrijgen (ME44, AE98, nuclepore) of te
maken (formvar ).
ME44 en AE98 worden betrokken van dezelfde firma; Schleicher & Schuell ('s
Hertogenbosch). Beide zijn cellulose acetaten en zijn ongeveer van gelijke samenstelling en dikte.
Nuclepore (TMTP 04700) is een polycarbonaat en is afkomstig van de firma Millipore
(te Etten Leur). Nuclepore wordt geleverd in hydrofiele (waterdoorlatend) en hydrofobe
(waterafstotend) vorm.
Formvarfolies worden geprepareerd volgens de in paragraaf 5.1.1 beschreven methode.
De oppervlaktedichtheden van de verschillende dragers zijn: 4,68 mg/cm2 (ME44), 3,65
mg/cm2 (AE98), 1,5 mg/cm2 (Nuclepore) en ongeveer 30 pg/cm2 (formvar). Deze waarden
hebben we nodig om in de volgende paragraaf de concentratie van de elementen op het
filter te kunnen berekenen.

5.2.2 Bereiding ijkreeks.
De keuze van een geschikt zout waarin het te onderzoeken element aanwezig is, is de
eerste stap in het prepareren van een ijkreeks. De eisen waaraan dit zout moet
voldoen zijn:
- de oplosbaarheid in het oplosmiddel (water, alcohol, etc.) moet hoog zijn,
- het zout of de ionen mogen niet reageren met het oplosmiddel,
- de röntgenpieken van het te onderzoeken element dienen in het spectrum gescheiden
te zijn van de röntgenpieken van de andere elementen van het gebruikte zout. Dit is
noodzakelijk om de röntgenpiek goed te kunnen scheiden van de achtergrond en zo
een nauwkeurige waarde voor het aantal counts in de piek te kunnen geven.
Na de keuze van het zout wordt een oplossing van het zout gemaakt; dit is de startoplossing. Uitgaande van de startoplossing kunnen op twee manieren verdunde oplossingen worden gemaakt:
1) Een fractie van de startoplossing steeds opnieuw verdunnen met variërende
hoeveelheden oplosmiddel. Een systematische fout in het wegen en afmeten van de
hoeveelheden vloeistof wordt voor iedere verdunning maar twee keer gemaakt.
2) Een gedeelte van de startoplossing wordt verdund. De verdunde oplossing wordt
opnieuw verdund en deze verdunning wordt op haar beurt verdund, enzovoorts.
Deze kettingverdunning heeft als nadeel dat een eventuele systematische fout in
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het wegen en afmeten van de vloeistoffen doorwerkt. De fout in de preparering
wordt hierdoor steeds groter. Voordeel van deze methode is dat uitgaande van een
startoplossing vrijwel onbeperkt doorverdund kan worden. Bovendien kan dit
doorverdunnen met zeer geringe hoeveelheden stof gebeuren, wat het wegen met
een Mettier-balans mogelijk maakt.
Gekozen is voor het verdunnen volgens de kettingmethode, omdat de eventuele
systematische fouten door het werken met een Mettierbalans ruimschoots gecompenseerd worden.
De concentratie (pg/g := ppm) van een element in een oplossing kan als volgt bepaald
worden:

Coud ·Goud
cnieuw= G
+G
oud
verd

MA,G
M
z

__
met c start =--=-z
G +G
z

(5.1)

verd

met
concentratie element in startoplossing,
verhouding atoommassa's van element en zout,
massa zout,
massa toegevoegd oplosmiddel,
concentratie in oplossing na verdunning,
concentratie in te verdunnen oplossing,
massa van hoeveelheid te verdunnen oplossing.
De derde en laatste stap in de preparaatbereiding is het opbrengen van de verdunde
oplossingen op de dragers. Hiertoe wordt met een micropipet een bekende hoeveelheid
van de verdunde oplossing op een drager gebracht. Het oplosmiddel verdampt vervolgens en de elementen blijven achter in of op de drager. Om de concentratie van het te
onderzoeken element op het filter te bepalen moet het oppervlak van de vlek die de
verdunning op de drager vormt bekend zijn. Het is aan te bevelen om een zeer klein
beetje methylrood aan het oplosmiddel toe te voegen zodat de vlek rood kleurt en dus
beter te onderscheiden is. Het bepalen van de diameter van de vlek en de hoeveelheid
opgebrachte verdunning zijn de belangrijkste foutenbronnen in de preparering van een
ijkreeks.
De concentratie op het filter is dan als volgt te bepalen:
c

=
filter

copl 'Popl

·v

A ·p filter + (c opl ·p opl ·V/frac)

met
concentratie element op filter (pg/g),
concentratie element in verdunning (volgt uit 5.1),
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soortelijke massa oplosmiddel (g/cm3 ),
volume van de druppel,
oppervlak vlek op preparaat,
oppervlaktedichtheid filter (g/cm2),
MiMz verhouding van atoommassa's element en zout.

De berekeningen voor een ijkrèeks voor het bepalen van concentraties in de verdunningen en op de dragers zijn geautomatiseerd. Samen met E.N. Koffeman is een menugestuurd Pascal-programma geschreven dat alle bovenstaande berekeningen uitvoert.
Het programma heeft als invoervariabelen alleen de meetgegevens van de Mettierbalans nodig, het soortelijk gewicht van het oplosmiddel, het gebruikte soort dragermateriaal, het volume van een micropipetdruppel en de diameter van de vlek op de drager.
In appendix A is een listing van dit programma opgenomen.
Er zijn verschillende ijkseries gemaakt voor kalium (met KBr ), calcium (met Ca(N03) 2)
en natrium (NaCl). Er is geëxperimenteerd met de verschillende dragers. De belangrijkste experimenten zijn uitgevoerd met een kalium-reeks.
KBr is goed oplosbaar in water, reageert niet met water en heeft gescheiden pieken
voor kalium en broom [Joh 88]:
K-Ka: 3.313 keV,
Br-La: 1.48 keV,
K-K~: 3.590 keV,
Br-L~: 1.53 keV,
Br-Ka: 11.9 keV,
Br-K~: 13.3 keV.
Zoals eerder vermeld is met verscheidene ijkseries geëxperimenteerd. In de volgende
paragraaf worden slechts de resultaten met de volgende ijkseries besproken:
- KBr opgelost in formvar,
- NaCl opgebracht op Nuclepore,
- KBr opgebracht op AE98.

5.2.3 Resultaten.
De resultaten worden besproken aan de hand van bovengenoemde drie ijkseries.
Wat betreft de eerste serie, KBr op formvar, staat bij voorbaat al vast dat door de
wijze van folies maken er informatie verloren gaat over de concentratie van kalium in
of op het formvar. Bovendien het preparaat is dan wel homogeen, maar valt niet
binnen de bundel, dus kunnen we aan de meting geen conclusies verbinden ten
aanzien van een ijkserie. Toch zijn deze experimenten interessant voor bijvoorbeeld het
maken van homogene preparaten om de detectorefficiëntie te bepalen. Tijdens het
'trekken' van het formvarfolie scheurde dit echter op vele plaatsen in het folie open tot
zeer kleine gaatjes. Of dit effect veroorzaakt is door de aanwezigheid van kalium- en
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broomionen in de farmvaroplossing of doordat de verdunning van het formvar te groot
werd (<1%), waardoor een te zwak (dun) folie is gevormd, valt niet te zeggen.
Aan deze serie zijn geen goede PIXE-metingen verricht en zal dus in hoofdstuk 6 niet
meer aan de orde komen.
De tweede serie, NaCl op nuclepore, bestond uit een uitgebreide serie verdunningen
die op het filter gedeponeerd zijn. De druppels van de verdunningen drongen niet of
nauwelijks in het filter door, ondanks het feit dat hydrofiele filters gebruikt zijn. De
druppels bleven als bolletjes op de drager liggen en droogden maar zeer langzaam in.
Nadat een poging om een lineaire ijkgrafiek te maken mislukt was, zijn de preparaten
onder de microscoop bekeken. Er bleken zich uiterst kleine NaCl-kristallen op het
filter te hebben gevormd (zie figuur 5.3). De lengte van de ribben van de naar wij
aannemen kubusvormige kristallen is in de orde van lOOpm. Dit betekent dat de ionen
uit de oplossing in het geheel niet homogeen verspreid zijn over de drager en zelfs
teruggekristalliseerd zijn tot de oorspronkelijke structuur van het zout. Dit betekent
dat er rekening moet worden gehouden met het feit dat er grote verschillen in
transmissie voor de röntgenstraling over het preparaat optreden. Daarom was deze
reeks niet in staat een lineaire ijkgrafiek te produceren.

Figuur 5.3 Foto van NaCl·kristallen op nuclepore (250x).

De derde en laatste ijkreeks is gemaakt met KBr op AE98. Dit leverde door de
filterwerking van het AE98 zeer homogene preparaten op. Er is een serie met acht
verschillende verdunningen gemaakt en doorgemeten in de PIXE-opstelling. Het
resultaat was een lineaire ijkgrafiek voor kalium (zie paragraaf 6.2). Bij de analyse
van de piekinhoud van de kaliumlijnen moet gecorrigeerd worden voor de absorptie
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van röntgenstraling in AE98. De absorptiecoëfficiënt is met behulp van AXIL uitgerekend en getabelleerd in tabel 5.1.

I
element
Abs. coeff. 1
1

I

Tabel5.1 Absorptie in AE98.
Na

Al

0,0613

0,162

s
0,460

Cl

K

0,568

0,754

Fe-Ka
0,96

Fe-K~

0,97

In AXIL is de absorptiecoëfficiënt gedefinieerd als:
A= 1 -exp ( - J.LX}
J.LX

De correctiefactor op de gemeten piekinhoud is dus (absorptiecoëfficiënt)"1• Hieruit
blijkt tevens dat het maken van ijkreeksen voor natrium met AE98 welhaast onmogelijk is door de hoge absorptie in AE98 van de röntgenstraling van natrium (1,041 keV).
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Resultaten van de experimenten met de
K-ijkpreparaten en de hartpreparaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de PIXE- en de RBS-analyses besproken. In
paragraaf 6.2 wordt de kaliumijkreeks behandeld en in paragraaf 6.3 de hartpreparaten. Dit hoofdstuk wordt ingeleid door een paragraaf waarin de problemen betreffende
de opstelling beschreven worden.

6.1 Invloed van de meetgeometrie.
In hoofdstuk 4 is reeds gesteld dat de experimentele opstelling leidde tot een systematische fout in de PIXE-metingen. Tot half juli is het niet mogelijk gebleken reproduceerbare metingen aan de hartpreparaten te doen. Dit probleem is terug te voeren tot
het feit dat bij de toegepaste meetgeometrie het preparaat loodrecht op de bundel
staat. Dit maakt het onmogelijk inhomogene preparaten reproduceerbaar te analyseren. Een opstelling waarbij het preparaat onder een hoek van 45° met de bundel wordt
doorgemeten kent deze beperking niet. De detector is opgesteld onder een hoek van 45°
ten opzichte van de bundelrichting zodat in de laatste geometrie het preparaat
evenwijdig staat aan het vlak van de detector.
Aan de hand van figuur 6.1 zal de invloed van de meetgeometrie worden toegelicht.
Bij de volgende bespreking wordt uitgegaan van een preparaat dat dun genoeg is om
de protonen volledig door te laten, maar waarin voor lage röntgenenergieën (<2 keV)
sprake is van absorptie in het preparaat zelf. In situatie A (figuur 6.1) is sprake van
twee effecten die de analyse van inhomogene preparaten beïnvloeden:
Het transmissie-effect: de geproduceerde röntgenstraling moet een grotere weg
door het preparaat afleggen dan in situatie B, waardoor de absorptiecoëfficient
(is de gemiddelde transmissie van röntgenstraling uit het preparaat) kleiner
wordt en dus relatief minder röntgenstraling gemeten wordt (formule 3.3).
Het ruimtehoek-effect: de ruimtehoek van de detector (Si(Li)) is gedefinieerd
als:
A
C=-

r2

met
A

(6.1)

effectief detectoroppervlak,
1
straal ruimtehoek= afstand van de detector tot het preparaat.
In de gebruikte targetkamer is r= 5cm tot het midden van het preparaat. De
ruimtehoek van de detector is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de
straal r. Uit de figuur ziet men echter dat de straal r varieert als functie van de
plaats op het preparaat. Dit betekent dat ook de ruimtehoek varieert. Wordt
een inhomogeen preparaat geanalyseerd dan is het effect van de variërende
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Figuur 6.1 Experimentele geometrie: A. bundel 90°, B. bundel45°.

ruimtehoek duidelijk; bepaalde delen van het preparaat geven een relatief te
hoge of te lage opbrengst (zie formule 3.6). Dit effect is door Y. Wintraeken [Win
91] doorgerekend voor een invallende bundel met een diameter van 12 mm. Het
resultaat voor geometrie A is weergegeven in figuur 6.2. Horizontaal staat
hierin de afstand tot het midden van het preparaat in het vlak van fig. 6.1 uit
en verticaal de ruimtehoek volgens formule 6.1. De ruimtehoek blijkt te kunnen
variëren van 0,008 tot 0,0011 sr. Daar het effect van de ruimtehoek direct
merkbaar is in de opbrengst Y van een PIXE-meting (formule 3.6) schatten we
de maximale afwijking op 30%.
In geometrie B is het preparaat onder een hoek van 45° ten opzichte van de invallende
bundel geplaatst (dus evenwijdig met het detectoroppervlak). Het ruimtehoek-probleem
is nu aanzienlijk verminderd. De absorptie van het preparaat is kleiner (transmissie
groter) dan in het geval A, doordat de weglengte van de röntgenstraling door het
preparaat kleiner is.
De weglengte van de protonen door het preparaat wordt echter groter, zodat de
opbrengst ook hoger moet worden; de weglengte wordt 1/sin(45°)=...J2 groter en dus
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wordt de opbrengst ook ...J2 hoger.
Het ruimtehoek-effect voor geometrie B is eveneens doorgerekend. Het resultaat is
weergegeven in figuur 6.3. De kleine variatie in de ruimtehoek is nu symmetrisch en
alleen nog afhankelijk van de afstand tot het midden het preparaat.
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Figuur 6.3 Ruimtehoekeffect 45° [Win 91].

Figuur 6.2 Ruimtehoekeffect 90° [Win 91].

Om deze stelling te verifiëren zijn een aantal experimenten noodzakelijk:
voor de verificatie van het ruimtehoek-effect dient een inhomogeen preparaat (dun,
zodat er geen absorptie plaatsvindt) op 90° in twee posities doorgemeten te worden.
De eerste is de standaardpositie, voor de tweede dient het preparaat een kwartslag
gedraaid te worden. Men zou dan een verschil in opbrengst moeten waarnemen.
Wordt hetzelfde preparaat op beide posities doorgemeten op 45°, dan mag er geen
verschil zijn tussen beide opbrengsten. Dit experiment is met verschillende
hartpreparaten (die zichtbaar asymmetrisch zijn) uitgevoerd.
voor de verificatie van de hogere opbrengst (...J2) door de grotere weglengte van de
protonen in de 45°-opstelling ten opzichte van de 90°-opstelling dient men een
homogeen preparaat te gebruiken. Het preparaat wordt in beide opstellingen
geanalyseerd en men verwacht een verschil ...J2 in opbrengst te meten. Als preparaat kan men deK-ijkpreparaten gebruiken. Men dient dan wel een correctie uit te
voeren voor de verschillende transmissies door AE98 in de beide opstellingen.
De resultaten van deze experimenten worden in de volgende paragrafen samen met de
overige analyse-resultaten van de K-ijk (6.2) en de hart-preparaten (6.3) besproken.
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6.2 IJkreeks kalium.

PIXE-analyse vandeK-ijkreeks
In paragraaf 5.2 is de bereiding besproken van reproduceerbare ijkreeksen. Er is
slechts één reproduceerbare ijkreeks geprepareerd, namelijk KBr op AE98 (zie
paragraaf 5.2.3). De preparaten zijn in aflopende concentratie gemaakt; van 16,5·103
ppm (pg/g) tot 120 ppm met sprongen in concentratie van een factor 2. De preparaten
zijn genummerd K.Br-1 tot K.Br-8. Het resultaat is een lineaire ijkgrafiek (figuur 6.4)
waarin horizontaal de concentratie kalium op het filter cfilter uitstaat en verticaal de
gecorrigeerde opbrengst Ycor/Q. In tabel 6.1 zijn de bijbehorende gegevens opgenomen.
De opbrengst Y is gecorrigeerd tot Y~orr met de absorptiecoëfficiënt van AE98 en met de
transmissie door de Be-absorber (De correctie voor het energieverlies van de protonen
in het preparaat is verwaarloosd). Dit is noodzakelijk om de resultaten te kunnen
vergelijken met de PIXE-resultaten van de hartpreparaten; deze zijn zonder absorber
geanalyseerd en hebben een andere (dunnere) drager.
De experimentele fout na correctie met de absorptiecoëfficiënt en de transmissie door
de gebruikte Be-absorber en normering op de bundellading, ligt in de orde van 6-8%.
Deze waarde is onzeker omdat er nog geen eenduidige gegevens beschikbaar zijn van
de samenstelling van de Be-absorber en de dikte van het AE98. De onzekerheid die
AXIL opgeeft in de bepaling van de piekinhouden ligt in de orde van 1%. Dit betekent
dat de gemeten opbrengsten over het algemeen een relatieve fout van 10% bevatten.
Daar waar nodig is aan de tabellen een foutendiscussie toegevoegd.

3

10

Concentratie ko&um op filter

Figuur 6.4 Kaliumijkreeks.
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I

Tabel6.1 Kaliumijkreeks d.d. 15 juni 1991

I

y

Preparaat

1

Q
(p.C)

Ycorr
(1,68)

Ycor/Q2
(p.C·l)

3

Cmter

(ppm)

KBr-1

29100

48800

0,15

325400

16500

KBr-2

23000

38600

0,2

192900

8100

KBr-3

16600

27800

0,25

111400

4200

KBr-4

18400

31000

0,6

51600

1900

KBr-5

25700

43100

1,5

28700

950

KBr-6

18400

31000

1,9

15700

470

KBr-7

17300

29100

3,81

7600

240

KBr-8

13400

22500

5.05

4500

120

1

AE98-abs.coeff. (90°): ..,f2*d: 0,745
AE98-abs.coeff. (45°):
:0,810
correctie inclusief Be-abs: (90°): 0, 799*0, 745=0,595
(45°): 0, 799*0,810=0,64 7

2Fout in de orde van 10% (zie tekst).
3

Fout in de orde van 10%.

Na een kleinste kwadraten analyse zijn de volgende coëfficiënten van de vergelijking
(Ycor/Q)=A {Criiter)+B gevonden:
A=24,2±0,1 ppm ·p.C,
B=65,l±0,1 p.C· 1•

Analyse opstelling
De in de voorgaande paragraaf voorgestelde experimenten ter analyse van het ..,J2-effect
zijn uitgevoerd met de preparaten KBr-2 en KBr-6.
Om een cirkelvormige bundelspot te behouden, wanneer het preparaat onder een hoek
van 45° ten opzichte van de bundel geanalyseerd wordt, is een ellipsvormig koolstofdiafragma aan het einde van de bundelpijp bevestigd.
De kalium-opbrengsten zijn gecorrigeerd voor de verschillende transmissies door het
AE98-filter; de absorptiecoëfficiënt voor kalium van AE98, voor de analyses op 45°,
bedraagt 0,81 en voor de analyses op 90° is dat 0,745. De bijbehorende gegevens zijn
opgenomen in tabel 6.2. In deze tabel is de laatste kolom de verhouding van de
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opbrengsten op 45° en 90° opgenomen. In de tabel zijn ook de gegevens opgenomen van
de opbrengsten van Br-K en Ca-K Calcium is een element dat in AE98 voorkomt). De
waarden van Br behoeven door de hoge röntgenenergie niet gecorrigeerd te worden
voor de transmissie door AE98. De waarden van Ca zijn wel gecorrigeerd voor de
transmissie door AE98; de absorptiecoëfficient bedraagt 0.810 voor analyses op 45° en
0.858 voor analyses op 90°. Uit de tabel blijkt dat voor de hoge röntgenenergie van BrKa en -K~ (11,9 en 13,3 keV) de waarde ...J2 binnen de foutenmarge gevonden wordt.
De te grote waarden voor de verhoudingen van de K-opbrengsten zijn niet te verklaren. Dit in tegenstelling tot de resultaten voor Ca, waardoor de waarde ...J2 ook goed
gevonden wordt.

Tabel6.2 Kaliumpreparaten op 90° en 45° t.o.v. bundel
30juli 1991
Preparaat
element

YsJQl
(pe-l)

Cm ter

K(ppm)

Y,.r/Ql
(pC-1)

Y',.r/Y'so

KBr-2 K

8100

117000

232000

1832

KBr-6 K

470

10100

19800

1812

KBr-2 Br

8100

9000

12000

1,34

KBr-6 Br

470

260

310

1,22

KBr-2 Ca

8100

9500

13000

1293

KBr-6 Ca

470

9500

14300

1423
'

'

'

'

1Fout in de orde van 10%.
2

Gecorrigeerd voor AE98: zie tabell.

3

Gecorrigeerd voor AE98:

(45°): 0,807
(90°): 0,858

Met preparaten voorzien van een dun (300Ä) laagje opgedampt aluminium zijn
eveneens experimenten uitgevoerd ter verificatie van het ...J2-effect. De resultaten
leveren inderdaad de verhouding ...J2 op [Kof 91].
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6.3 Hartpreparaten
De analyses van hartpreparaten zijn op te splitsen in twee gedeelten: PIXE- en RBSanalyses. De resultaten van de PIXE-analyses zijn opgenomen in paragraaf 6.3.1 en de
RBS-resultaten in paragraaf 6.3.2. Tenslotte worden in paragraaf 6.3.3 conclusies
getrokken ten aanzien van het analyseren van hartweefseL
In hoofdstuk 5 is de bereiding van de hartpreparaten beschreven, de gegevens, die in
de volgende paragrafen worden gepresenteerd, beperken zich tot de resultaten
verkregen met preparaten van de laatste serie (240591). Deze preparaten zijn genummerd hart-1 tot hart-8. De preparaten 1,2,3 en 8 zijn tijdens de analyses onbruikbaar
geworden. Het farmvarfolie (cyclohexanon; zie hoofdstuk 5) van de preparaten 1,2 en 3
is tijdens de metingen gescheurd.
Preparaat 8 is voor een dikte meting aan de Centrale Technische Dienst (CTD) van de
TUE aangeboden. De resultaten van de diktemetingen van de CTD zijn:
formvarfolie: 150 nm, gemeten met zogenaamde a-step,
vaste drager: 125 pm, gemeten met a-step,
hartpreparaten: =10pm, optisch gemeten.

6.3.1 Resultaten van de PIXE-analyses.
In figuur 6.5 staat een voorbeeld van een door het analyseprogramma AXIL verwerkt
PIXE-spectrum, gemeten aan een hartpreparaat. De drie lijnen zijn respectievelijk; het
gemeten signaal, het gefitte spectrum en de berekende achtergrond. Het spectrum is
lineair weergegeven. Het spectrum is gemeten in ongeveer 10 minuten met een
bundelstroom van 1,5 nA.
Uit de figuur blijkt dat het mogelijk is de elementen Na, Mg en K te detecteren.
Omdat de~ van K interfereert met de Ca-K.x-lijn, is de Ca concentratie niet kwantitatief te bepalen.
In tabel 6.3 zijn de resultaten van analyses opgenomen. Alle opbrengsten zijn genormeerd op de bundellading. De analyses zijn uitgevoerd met de preparaten onder een
hoek van 90° ten opzichte van de bundel. In de eerste kolom staan de preparaten en de
elementen Na, Mg, P en K, in de daarop volgende kolommen staan de bijbehorende
opbrengsten. Het element P is toegevoegd omdat het in grote concentraties aanwezig is
in biologisch weefsel (zie hoofdstuk 2). De analyses van 2505 en 0506 leveren veel
lagere opbrengsten dan de analyses van 2006, 2707 en 3007. In de perioden tussen de
analyses van 2505 en 0506 en van 0506 en 2006 is aan de opstelling gewerkt. Er is
onder andere geëxperimenteerd met een collimator voor de detector. Daar deze eerdere
collimators de ruimtehoek van de detector beperkten, is dit een mogelijke oorzaak van
de lagere opbrengsten.
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Figuur 6.5 PIXE-spectrum van een hartpreparaat (hart-4).

De afname van de opbrengst vanaf 2006 kan duiden op elementverlies in het preparaat ten gevolge van de analyse. Elementverlies tengevolge van een PIXE-analyse is
een bekend fenomeen uit de literatuur [Kie 80, Kni 91]. Bij toekomstige metingen
dient men zorgvuldig naar dit effect te kijken, alvorens definitieve uitspraken over
elementconcentraties te doen.
De analyses van 2707 en 3007 zijn uitgevoerd om het ruimtehoek-effect te verifiëren.
In de tabellen 6.4 en 6.5 zijn de gegevens van deze analyses opgenomen.
In tabel 6.4 wordt de reproduceerbaarbeid van de analyses op 45° ten opzichte van de
bundel aangetoond. Hiervoor zijn twee onafhankelijke analyses verricht met dezelfde
meetgeometrie.
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Tabel 6.3 PIXE-analyses hartpreparaten,
Preparaten 90° t.o.v. bundel.
Preparaat\
element

Y(2505)/Q

Y(0506)/Q

Y.(2006)/Q

Y(2707)/Q

Y(3007)/Q

(pC-t)

(pC-t)

(pC-t)

(pC-t)

(pe-l>

Hart-4 Na

1930

2700

----

11300

Hart-5 Na

1500

2200

----

-----

Hart-6 Na

1530

----

10800

Hart-7 Na

1330

----

10000

Hart-4 Mg

600

870

----------

-----------------

4570

-----

Hart-5 Mg

560

700

----

-----

-----

Hart-6 Mg

510

---

4800

Hart-7 Mg

520

---

-------

4130

---------

Hart-4 P

5710

9130

44600

34800

29400

Hart-5 P

5100

8640

45700

-----

-----

Hart-6 P

4430

----

-----

34500

-----

Hart-7 P

4810

----

-----

30700

-----

Hart-4 K

3770

6240

30100

22800

18400

Hart-5 K

3340

6190

29800

-----

-----

Hart-6 K

3040

----

-----

22600

Hart-7 K

3360

----

-----

21100

---------

In de eerste kolom zijn de preparaten opgenomen, in de tweede en derde kolom de (Jpbrengsten van kalium, de analyses van 2707 en 300791. In de vierde kolom is de
afwijking van de analyses van 2707 en 3007 opgeP-omen. De afwijking ö.Y wordt als
volgt gedefinieerd:
(6.2)
met
Y1,Y2
Ygem

opbrengsten op verschillende data,
gemiddelde waarde opbrengsten.
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Uit de vierde kolom blijkt dat de reproduceerbaarbeid van de analyses op 2707 en
3007 groot is.
In de vijfde kolom zijn deK-opbrengsten van de preparaten (van 2707) genormeerd op
deK-opbrengst van preparaat hart-4. Dit is noodzakelijk om deze gegevens te kunnen
vergelijken met de HBS-analyses in paragraaf 6.3.2.

Tabel 6.4 PIXE-analyses hartpreparaten,
preparaten 45° t.o.v. bundel, analyse van:
1) reproduceerbaarheUl en
2) verschil in K-opbrengsten hartpreparaten
Preparaat\
element

Y(2707)/Q1

Y(3007)/Q1

ö.Y

(pC-1)

(pC-1)

(pC-1)

y /Y4(2707)2

Hart-4 K

43700

43800

0,1%

1,000

Hart-5 K

45500

-----

----

1,040

Hart-6 K

42600

43400

1%

0,975

Hart-7 K

42600

-----

----

0,975

1Fout in de orde van 10%.
~out

in de orde van 14%.

In tabel 6.5 is de bevestiging van het ruimtehoek-effect terug te vinden. De inhomogene hartpreparaten zijn volgens het voorstel uit paragraaf 6.1 op 90° en op 45° geanalyseerd en vervolgens een kwartslag gedraaid. In de eerste kolom staan de preparaten
(hart-4 en hart-6) en de elementen P en K vermeld. In de tweede en de derde kolom de
opbrengsten van de analyses op 90°, in de vierde en de vijfde kolom staan de opbrengsten van de analyses op 45°. In de zesde en de zevende kolom staan de afwijkingen
van de opbrengsten voor de beide hoeken. De afwijking van twee opbrengsten is
opnieuw gedefinieerd volgens formule 6.2.
Uit de tabel blijkt dat het ruimtehoek-effect een afwijking introduceert van 22% voor
preparaat 4 en 10% voor preparaat 6. Wordt het preparaat onder 45° geanalyseerd dan
worden de afwijkingen veel kleiner en zijn bovendien voor beide elementen niet meer
van dezelfde orde.
Uit de resultaten mogen we concluderen dat de niet-reproduceerbaarbeid van de
analyses op 90° te wijten is aan de opstelling. Daar de preparaten altijd in dezelfde
geometrie geanalyseerd zijn, zouden de analyses wel redelijk reproduceerbaar moeten
zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is de invloed van de bundelstroom. Aangetoond
is dat aan het preparaat verstrooide protonen de dode tijd van de versterkers beïnvloeden. Deze invloed wordt groter bij hogere bundelstromen. De analyse van inhomogene
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preparaten in de huidige opstelling (het preparaat loodrecht op de bundel, zie figuur
4.2) introduceert dus een fundamentele onzekerheid van maximaal 25%. Wil men in de
huidige PIXE-opstelling toch inhomogene preparaten analyseren dan dient men de
carrousel te verwijderen en het preparaat in een houder op 45° ten opzichte van de
bundel te plaatsen. Na iedere analyse moet men de kamer dan beluchten om het
preparaat te wisselen.
Analyses in de pPIXE-opstelling kennen het ruimtehoekprobleem niet. Door de kleine
bundelspot op het preparaat variëert de ruimtehoek nauwelijks.

Tabel6.5 PIXE-analyses hartpreparaten,
analyse ruimtehoek effect,
90° gemeten 27 juli, 45° gemeten 30 juli.
Preparaat\
element

Y(90°)/Q

(p.C-1)

Y(90°)/Q
kwartslag
gedraaid
(p.C-1)

Y(45°)/Q

(p.C-1)

Y(45°)/Q
kwartslag
gedraaid
(p.C-1)

t1.Yso·

tJ.y45°

(%)

(%)

Hart-4 P

34800

22100

55000

59600

22%

4%

Hart-6 P

34500

27900

63100

57700

11%

4%

Hart-4 K

22800

14500

43800

44900

22%

1%

Hart-6 K

22600

18400

43400

43100

10%

0,4%

6.3.2 Resultaten RBS-analyses.

Figuur 6.6 geeft een gemeten RBS-spectrum en de RUMP-simulatie van een farmvarfolie (bundelenergie: 2,4 MeV). De uit de simulatie volgende dikte van het farmvarfolie
ligt in de orde van 160 nm. Deze dikte komt goed overeen met de door de CTD
mechanisch gemeten dikte.
In de RBS-spectra van de hartpreparaten zijn goed de volgende elementen te herkennen: C,N en 0 (gemeten met een bundelenergie van 2,4 MeV).
De door RUMP gebruikte werkzame doorsneden zijn de zogenaamde Rutherford
werkzame doorsneden. Deze werkzame doorsneden zijn niet langer geldig boven de
coulombbarriere; het is dan onmogelijk een goede simulatie van een RBS-spectrum te
maken, dat gemeten is met een bundelenergie van 2,4 MeV. L. van IJzendoorn [IJz 91]
heeft de non-Rutherford werkzame doorsneden voor H, C en 0 uit de literatuur verzameld en in RUMPingevoerd (de gegevens voorN waren in de literatuur niet voorhanden). Samen met L. van IJzendoorn zijn vervolgens de simulaties voor de hartpreparaten 4,5,6, 7 op formvar gemaakt. In figuur 6. 7 zijn de resultaten voor de verschillende preparaten weergegeven.
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Figuur 6.6 RBS-spectrum en RUMP-simulatie van formvarfolie.

In tabel 6.6 zijn de bijbehorende gegevens opgenomen. Als samenstelling (in massaprocenten) van biologisch weefsel is aangenomen:
-H:4%,
- C: 47%,
- N: 8%,
- 0: 41%.
In de eerste kolom zijn de preparaten opgenomen. In de tweede kolom staat het door
RUMP gegeven aantal atomen per cm2 • In de laatste kolom zijn de waarden voor de
atomaire dichtheden voor de verschillende preparaten genormeerd op de waarde van
preparaat 4.

Tabel6.6 RBS-analyses hartpreparaten
7 juni 1991

I Preparaat

NA(#)!Ni4)

NA

I

(atomen/cm

2

)

I

I

Hart-4

10000±5%

1,00±10%

Hart-5

12200±5%

1,22±10%

Hart-6

11600±5%

1,16±10%

Hart-7

10300±5%

1,03±10%
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Figuur 6. 7 RUMP-simulaties voor de hartpreparaten 4,5,6, 7 en formvar.

6.3.3 Bespreking resultaten.
Zoals uit de voorgaande paragrafen blijkt is het heel goed mogelijk hartpreparaten te
analyseren met de RBS- en PIXE-techniek.
Wat betreft de PIXE-techniek kan geconcludeerd worden, dat alle elementen van
belang voor het samenwerkingsproject gedetecteerd kunnen worden, behalve Ca.

De elementen K,Ca,Na,Mg.
Uit de gegevens voor K wordt het volgende bepaald: in de hartpreparaten die geanalyseerd zijn op 2707 was een concentratie kalium van 690±50 ppm aanwezig, deze
waarde is berekend met de resultaten van de kalium reeks. Deze waarde ligt tussen in
de literatuur opgegeven waarden voor de intra- en extracellulaire concentraties (5500
ppm respectievelijk 150 ppm). De detectielimiet voor kalium in hartpreparaten bij een
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bundellading van 1pC bedraagt 5 ppm. Deze waarde volgt uit het aantal counts in de
achtergrond onder de K-piek van de PIXE-analyses van 2707: 4500. De detectielimiet
wordt dan geschat op 3v4500=201 counts (paragraaf 3.1.4). Substitutie in de vergelijking van de ijkreeks levert dan 5 ppm. Deze waarde komt goed overeen met de waarde
die de literatuur opgeeft [Joh 88]: 2-4 ppm.
Aangezien de werkzame doorsnede voor Ca en K vrijwel gelijk zijn, mag voor Ca in
hartweefsel ook een detectielimiet (voor 1pC protonen) van 5 ppm aangenomen
worden, de opgegeven waarde voor de intra- en extracellulaire concentraties Ca
bedragen 0,04 ppm en 100 ppm. Dit betekent dat Ca (zeker intracellulair) niet significant te detecteren is met de PIXE-techniek. Plaatselijk in de spiercel kunnen de
concentraties Ca veel hoger zijn (zie hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2), waardoor eventueel
lmet de pPIXE-techniek Ca wel significant te meten is.
De elementen Na en Mg zijn met PIXE te detecteren, maar men moet sterk overwegen
het element Na met PIGE te meten (zie hoofdstuk 3 en [Rob 91]). Dit is ook aan te
bevelen bij het maken van geschikte ijkreeksen (zie hoofdstuk 5).

Invloed van de dikte op de opbrengst.
Met behulp van RBS-analyses is men geslaagd in het bepalen van de dikte van de
hartpreparaten. Als een preparaat dikker is verwacht men ook meer opbrengst voor de
PIXE-analyses. Echter door deze dikten als correcties op de opbrengst te gebruiken
wordt het verschil in opbrengst tussen de verschillende preparaten niet verklaard
(tabel 6.4 en 6.6). In de bewerking van de RBS-analyses is echter geen rekening
gehouden met eventuele ruimtehoekproblemen voor de RBS-detector en diktevariaties
in de preparaten.
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In het kader van een project, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden
voor de detectie van elementen met een lage Z-waarde in biologische preparaten, is een
studie naar de achtergrondproduktie onontbeerlijk. De achtergrondproduktie in een
PIXE-experiment beperkt immers de gevoeligheid van de techniek (paragraaf 3.1.4) en
voor het doen van voorspellingen over de detectielimiet is een goede kennis van de
achtergrondproduktie dan ook onontbeerlijk.
De basis voor de studie naar de achtergrondvorming in PIXE-experimenten zijn de
theorieën van Ishii en Morita geweest. Het beoogde doel van de studie was tweeledig:
het ontwikkelen van het begrip van de mechanismen die ten grondslag liggen aan
de achtergrondproduktie en
het berekenen van de achtergrondproduktie, om hiermee de optimale experimentele
condities voor PIXE analyses te kunnen bepalen.
In paragraaf 7.1 worden de theoretische bijdragen tot de achtergrondproduktie
beschreven. Paragraaf 7.2 behandelt de op basis van deze theorieën opgestelde
rekenalgoritmen. Paragraaf 7.3 bespreekt tenslotte enkele toepassingen en resultaten
van de theorieën.

7.1 Theoretische bijdragen tot de achtergrondproduktie.
Ishii en Morita onderscheiden verschillende bijdragen tot de produktie van een
continue röntgenstraling-achtergrond in PIXE:
SEB: secondary electron bremsstrahlung,
QFEB: quasi free electron bremsstrahlung,
AB: atomie bremsstrahlung,
NB: nuclear bremsstrahlung en
-door andere bronnen veroorzaakte continue achtergrondstraling.
In een reeks artikelen die vanaf 1976 gepubliceerd zijn, beschrijven Ishii en Morita
hun theorieën over de continue achtergronden in PIXE-experimenten. In de loop der
jaren hebben zij een uitgebreid scala aan formules opgezet om de produktie werkzame
doorsneden van de verschillende bijdragen te berekenen. Deze formules hebben zich
ontwikkeld tot zeer gecompliceerde rekenkundige hoogstandjes. In de komende paragrafen worden de verschillende bijdragen besproken aan de hand van het laatste door
Ishii en Morita gepubliceerde artikel [Ish 90].

7.1.1 Secondary electron bremsstrahlung (SEB).
Als bron van continue röntgenstraling is secondary electron bremsstrahlung reeds in
1974 door Folkmann gesuggereerd [Fol 74]. Het proces is schematisch weergegeven in
figuur 7.1.a. Het projectiel (in ons geval een proton) verwijdert in punt A een elektron
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uit een schil van een atoom, in het beschoten preparaat. Het verwijderde elektron
beweegt zich vervolgens door het preparaat en verliest hierbij energie. In punt B wordt
het elektron verstrooid aan het Coulomb-veld van een andere atoomkern in het punt B
in het preparaat en hierdoor wordt remstraling geproduceerd. Deze röntgenstraling
wordt SEB genoemd.

(b)
(a)

Zp ,
1
\

0

•

teleclron

(c)

Figuur 7.1 Schematische weergave van de produktie processen van continue
achtergrondstraling: SEB (a), QFEB (b) en AB(c) [lsh 90].

Een karakteristieke waarde voor het SEB-proces is de maximaal overdraagbare
energie Tm in een kop-kop botsing tussen een elektron in rust en het projectiel. Voor
Tm geldt: Tm=4meE/MP' waarin me de electron massa voorstelt, EP en MP respectievelijk
de energie en de massa van het projectiel. Tm is dan ook de maximale energie van een
SEB-foton. Alle remstraling met een energie hoger dan Tm moet dus geproduceerd zijn
door secundaire elektronen, uit een van de binnenschillen van het atoom in punt A.
Deze elektronen bezitten immers een hogere kinetische beginenergie. Daar het aantal
zwak-gebonden en buitenschil-elektronen in het algemeen veel groter is dan het aantal
binnenschil-elektronen, is de verwachting dat de bijdrage van SEB boven Tm snel afneemt.
De produktie werkzame doorsnede voor SEB-röntgenfotonen is door Ishii en Morita
uitgedrukt in een functie, die afhankelijk is van de energie van het projectiel EP en de
röntgenenergie hro en de hoek eL waaronder het remstralingsfoton wordt uitgezonden
[Ish 90]. De hoek wordt gedefinieerd als de hoek van het foton ten opzichte van de
baan van van het projectiel.
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Na bewerking van deze uitdrukking wordt voor de produktie werkzame doorsnede de
volgende uitdrukking gevonden:
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waarbij C1 en C2 sommaties zijn van alle schillen over integralen [Yam 81]:
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de energie van het remstralingsfoton (eV),
ruimtehoek in laboratorium stelsel, de L staat voor laboratoriumstelsel,
lading van het projectiel (eV),
elementaire lading (eV),
lichtsnelheid in vacuüm (m/s),
fijn-structuur constante a,
Bohr straal (m)
atoomgetal van getroffen atoom,
energie van elektron (eV),
snelheidsverdeling van de ide schil,
ionisatie-energie van de ide schil (eV),
voor deze functies wordt verwezen naar [Yam 81].

De beschrijving van SEB achtergrondstraling blijkt volgens Ishii en Morita de
experimenteel gemeten achtergronden uitstekend te fitten voor grote EP (>3 MeV) en
voor Tr<hro<Tm, waarbij Tr=~Tm (zie volgende paragraaf). In dit gebied is SEB de belangrijkste bijdrage tot het achtergrondspectrum [lsh 90].
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7.1.2 Quasi free electron bremsstrahlung (QFEB).
De volgende bijdrage is QFEB en deze achtergrondstralingscomponent speelt een rol
voor hro<Tr. Dit betekent dat deze bijdrage pas een rol gaat spelen bij hoge EP en lage
hro. Dit proces is schematisch weergegeven in figuur 7.1.b.
Wanneer de snelheid van het projectiel veel groter wordt dan de snelheid van een
gebonden elektron in een preparaatatoom, dan kan dit electron als vrij en stilstaand
beschouwd worden. Het elektron met kinetische energie Tr=Y2ID.8 VP2 in het massamiddelpuntstelsel kan dan verstrooid worden aan het Coulomb-veld van het projectiel en
remstraling produceren. Deze röntgenstraling heet quasi free electron bremsstrahlung
(QFEB). De maximale energie van de uitgezonden fotonen moet dan Tr bedragen. Een
ander proces, dat op vrijwel identiek wijze afgeleid kan worden, is het radiative
ionization (RI) proces. In dit proces is de snelheid van het projectiel gering ten opzichte
van de snelheid van een gebonden elektron. Het elektron kan ook nu verstrooid
worden en remstraling produceren.
Ishii en Morita leiden de produktie werkzame doorsneden van de bijdragen van QFEB
(RI), AB en NB (volgende paragrafen) tot de continue achtergrond af via een quanturnmechanische beschouwing [Ish 90, Ish 84,2]. Deze beschouwing behandelt de 'theorie
van botsingen tussen lichte projetielen en atomen gevolgd door foton-emissie'. De
beschouwing berust op een beschrijving met een Hamiltoniaan van een systeem van
projectiel+atoom +stralingsveld.
Voor de produktie werkzame doorsnede van RI(QFEB) volgt hieruit (waarbij geen
rekening gehouden is met doppier verschuiving) voor QFEB en snelheidsverdeling van
de elektronen [Ish 90]):
d
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functie, zie [lsh 84,2],
effectieve kernlading in schil n.

7.1.3 Atomie bremsstrahlung (AB).
lshii en Morita hebben, nadat zij een systematische discrepantie hadden geconstateerd
tussen de berekeningen en de metingen, een derde bijdrage aan het continue achtergrondspectrum toegevoegd [lsh 84,2]. Deze derde en laatste bijdrage ten gevolge van
projectiel-elektron interacties, na SEB en QFEB, is op basis van dezelfde quanturnmechanische beschrijving als de bijdrage van QFEB (RI) geformuleerd. Ishii en Morita
hebben deze bijdrage atomie bremsstrahlung (AB) genoemd, in de literatuur wordt ook
wel de naam radiative elastic scattering (RES) gebruikt.
In figuur 7.1.c. is het AB-proces schematisch weergegeven. Het projectiel treft een
atoom en hierbij kan één van de binnenschil-elektronen naar het continuurn geëxciteerd worden. Valt dit elektron vervolgens terug naar zijn oorspronkelijke gebonden
toestand dan zendt het hierbij een foton uit. De röntgenstraling uitgezonden in het ABproces levert een belangrijke bijdrage aan het continue achtergrondspectrum. Vooral
bij röntgenenergieën in het gebied Îlro<Tm en bij lage projectielenergieën speelt AB een
dominante rol. De bovengrens voor de invloed van AB is evenredig het ionisatiepotentiaal Ik van een atoom.
Voor de produktie werkzame doorsnede voor AB geldt:

(7.3)

overgedragen impuls van het projectiel,
functie, zie [lsh 84,2].

7.1.4 Nuclear bremstrahlung (NB).
De drie hierboven beschreven bijdragen tot het achtergrond spectrum worden veroorzaakt door projectiel-elektron interacties. In de quanturnmechanische beschouwing, die
geleid heeft tot de produktie werkzame doorsneden voor QFEB en AB, hebben Ishii en
Morita ook interacties van het projectiel met de kern geanalyseerd. De interactie van
het projectiel met een atoomkern van het preparaat levert namelijk ook remstraling
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op. Komt een projectiel (ion) in de buurt van een atoomkern dan treden zeer grote
versnellingen op tengevolge van de Coulomb wisselwerking. De remstraling die
tengevolge van deze versnellingen vrijkomt wordt nuclear bremsstrahlung (NB)
genoemd of ook wel projectile bremsstrahlung [Ish 88, Ish 76]. Deze bijdrage levert een
vrij constante remstralings achtergrond, die zich uitstrekt tot de energie van het
bombarderende proton.
De produktie werkzame doorsnede voor NB wordt gegeven door [lsh 88]:

(7.4)

In figuur 7.2 is kwalitatief een achtergrondspectrum weergegeven met de verschillende
bijdragen van SEB, QFEB, AB en NB.

IJl

Tm= 4 Tr = 4me Ep/Mp

c

Q)
+-

~

c

AB
NB
X - ray energy

Figuur 7.2 Lagenstructuur van een continu achtergrondspectrum
met bijdragen van NB, AB, SEB, QFEB [lsh 90].

7.1.5 Continue achtergronden veroorzaakt door andere bronnen.
In PIXE-experimenten spelen, naast de hierboven beschreven processen, een aantal
andere processen een rol in de produktie van een continue achtergrond. Storende
effecten van de apparatuur, zoals bijvoorbeeld elektronische ruis en pile-up-effecten,
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buiten beschouwing latend, blijven de volgende bronnen over: Rutherford verstrooiïng,
Compton verstrooiïng, opladingsverschijnselen van het preparaat en natuurlijke
achtergronden.
Rutherford verstrooiïng
Bombarderende projectielen (protonen) worden tijdens een PIXE-experiment verstrooid
aan atomen van het preparaat en kunnen de Si(Li) detector binnendringen, mits het
venster en de absorbervoor de detector niet te dik zijn (18 mg/cm2 Be stopt protonen
van 3 MeV volledig). Het signaal dat een proton in de detector afgeeft is groot
vergeleken met het signaal dat een röntgen-foton afgeeft. Een gedeelte van het signaal
van deze protonen wordt daarom als pile-up op de röntgenpieken gemeten, daarom
veroorzaakt dit proces een continue achtergrond in het röntgenspectrum [Ish 90].
Campton verstrooiïng
Voor hoge energieën van het projectiel kunnen de projectielen door de Coulombbarrière van een atoom tunnelen en zo kernreacties opwekken. Mogelijk produkt van
kernreacties is gammastraling en deze kan vervolgens de detector bereiken. Aan de
elektronen van de detector vindt Compton verstrooiïng van de gammaquanten plaats.
Hierdoor wordt een continue achtergrond, dit is de zogenaamde Comptonrug, in hetröntgenspectrum zichtbaar.
OpladingsverschiJnselen
Is het preparaat een isolator dan kan het preparaat ter plekke van het bombardement
opgeladen worden. De hoge potentialen van tientallen kV die ontstaan veroorzaken
ontladingen aan het oppervlak en versnellen electronen, die uit het preparaat geëxciteerd worden of uit de omgeving afkomstig zijn, waardoor remstraling optreedt.
Natuurlijke achtergronden
Kosmische straling en straling afkomstig van natuurlijke radionucliden (bijvoorbeeld
~) in beton veroorzaken een continue achtergrond in het PIXE-spectrum. Het aantal
counts dat door de natuurlijke achtergrond in een PIXE-spectrum veroorzaakt wordt is
bijzonder laag (enkele countslkeV·hr) en mag daarom alleen voor duurmetingen niet
verwaarloosd worden.
4
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7.1.6 Achtergrondstraling in biologische preparaten.
Ishii en Morita hebben veel werk verricht om tot een berekening van de achtergrondproduktie van een biologisch preparaat te komen. Hiertoe hebben zij de matrix van een
dun biologisch preparaat voorgesteld als een zuurstofmatrix. Vervolgens hebben zij
deze matrix voor verschillende projectiel-energieën doorgerekend. In figuur 7.4 is het
resultaat van hun berekeningen opgenomen, de verschillende bijdragen zijn cumulatief
weergegeven. Met de gegevens waaraan figuur 7.4 is ontleend is vervolgens de
detectielimiet te bepalen van elementen in biologische preparaten. Het resultaat
hiervan is opgenomen in figuur 7.3. Hieruit blijkt dat de detectielimiet zoals die voor
kalium (Z=19) in de hartpreparaten door ons bepaald is, 5ppm (paragraaf 6.3.3, EP=2,4
MeV) goed overeenkomt met de door Ishii en Morita bepaalde waarde; 5-10 ppm.
In het volgende paragrafen worden met behulp van een serie rekenprogramma's (paragraaf 7.2) verificaties ontwikkeld voor de theorieën van Ishii en Morita (paragraaf 7.3).
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Figuur 7.3 Detectielimieten voor de PIXE-analyses van
biologische preparaten [Ish 90].
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7.2 Beschrijving rekenprogramma's.
Het zal duidelijk zijn, dat het schrijven en programmeren van rekenalgoritmen voor de
vergelijkingen 7.1-7.4 geen eenvoudige zaak is. De verwachting is, dat wil men
algoritmen programmeren voor alle bijdragen en deze op het niveau van de laatst
gepubliceerde artikelen brengen, een compleet afstudeerproject hieraan gewijd kan
worden. In 1987 heeft T.H. Jacobs op basis van een artikel van Ishii en Morita uit
1984 [lsh 84,1] rekenprogramma's geschreven (in de programmeertaal Pascal) voor de
bijdragen van NB, SEB en QFEB(Rl) [Jac 87]. Zij is er niet in geslaagd een werkend
rekenalgoritme voor AB op te stellen. De door Ishü en Morita in het betreffende artikel
gepubliceerde formules wijken nogal af van de formules in later gepubliceerd werk. De
vergelijkingen voor de produktie werkzame doorsneden voor SEB, QFEB, AB en NB
zijn, in het bewuste artikel uit 1984, met name een stuk eenvoudiger dan de hierboven
beschreven vergelijkingen 7.1-7.4. In de geprogrammeerde formuleringen is bijvoorbeeld geen component opgenomen, die de hoek van detector ten opzichte van bundel
weergeeft.
De resultaten die in 1987 bereikt zijn met deze rekenalgoritmen van Jacobs, vormden
de aanzet tot het opnieuw programmeren van deze algoritmen. Met enkele kleine
aanpassingen draaien de drie programma's nu op de llVAX van het cyclotrongebouw.
In appendix B zijn de listings opgenomen van deze Pascalprogramma's. Voor een
beschrijving van de gebruikte rekenalgoritmen wordt verwezen naar het stageverslag
van T.H. Jacobs [Jac 87]. Het gebruik van de programmatuur is niet gebruikersvriendelijk; de gebruiker moet in de programmatuur voor iedere nieuwe berekening de
rekenvariabelen veranderen. Door verschillende commentaarregels toe te voegen aan
de bronteksten is een aanzet gegeven tot het gebruikersvriendelijk maken van de
programmatuur. De uitvoer van de programma's bestaat uit een datafll.e, met daarin
de berekende produktie werkzame doorsneden voor de opgegeven projectielenergieën
en röntgenenergieën.
In de volgende paragraaf worden verschillende toepassingen van de berekeningen aan
de achtergrondbijdragen gepresenteerd.

86

Hoofdstuk 7

Achtergrondproduktie in PIXE-experimenten.

7.3 Toepassingen en experimenten.
De programmatuur biedt de mogelijkheid berekeningen aan verschillende preparaatsamenstellingen uit te voeren. Bovendien kunnen door het kiezen van de juiste representatie van de berekende gegevens verscheidene experimenten ter verificatie van de
theorie opgezet worden.
In dit afstudeerwerk zijn een aantal toepassingen van de berekeningen bedacht en
uitgevoerd. Allereerst zijn berekeningen aan een zuurstofmatrix uitgevoerd en grafisch
gepresenteerd om de berekeningen te vergelijken met figuur 7.3. Op de tweede plaats
is getracht het berekende achtergrondspectrum van een koolstofmatrix in overeenstemming te brengen met metingen aan een dun koolstof preparaat. Tot slot is met
behulp van de berekeningen van de achtergrondproduktie getracht de optimale
projectiel-energie voor de detectie van verscheidene elementen te bepalen. Deze
berekeningen zijn met een experiment voor kwik geverifieerd.

7.3.1 Berekeningen aan een zuurstofmatrix.
Met de drie programma's, om de achtergrondbijdragen van NB, SEB en QFEB van een
PIXE-spectrum te berekenen, is een achtergrondspectrum bepaald voor een zuurstofmatrix. Deze berekening is uitgevoerd voor proton-energieën van 2,3 en 4 Mdv"'en voor
röntgenenergieën van 0,5-10 keV. In figuur 7.5 is het resultaat opgenomen. Zeer
duidelijk is de toename van de achtergrondproduktie bij hogere protonenergieën. De
verschuiving van het Tm en Tr punt voor hogere protonenergieën is eveneens duidelijk
zichtbaar. Deze figuur dient men uiteraard te vergelijken met de figuur 7.3 afkomstig
van Ishii en Morita. Hieruit blijkt dat er sprake is van grote overeenstemming tussen
beide figuren. Bij de vergelijking dient men rekening te houden met het feit dat de
gebruikte rekenalgoritmen niet dezelfde zijn als de door Ishii en Morita gebruikte
algoritmen. Met name in het gebied boven Tm wordt de invloed van RI in figuur 7.5
veel te groot (factor 10 verschil tussen de curven voor bundelenergie 3MeV bij de
röntgenenergie 10 keV). De overeenstemming kan natuurlijk nog verder verbeterd
worden door de bijdrage van AB en de verbeterde vergelijkingen voor de andere
componenten te programmeren.
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Figuur 7.5 Berekende achtergrondproduktie voor een zuurstofmatrix.

7.3.2 Berekeningen en experimenten met een koolstofmatrix.
Om de berekeningen ook experimenteel te verifiëren zijn berekeningen uitgevoerd voor
een koolstofmatrix. Vervolgens is getracht deze berekeningen in overeenstemming te
brengen met metingen verricht aan een dunne koolstofmatrix.
Een dun koolstoffolie met een dikte van ongeveer 300nm (leverancier: Yissum,
research development company, Jerusalem, Israël) is op een dragercombinatie
bevestigd, zoals die gebruikt is voor de hartpreparaten (zonder het formvarfolie, zie
hoofdstuk 5). Het folie is vervolgens geanalyseerd in de PIXE-opstelling bij een
bundelenergie van 2,4 MeV. De gemeten spectra zijn met behulp van AXIL bewerkt en
hieruit is uiteindelijk een achtergrondcurve bepaald. De totale berekende produktie
werkzame doorsnede van de achtergrondstraling wordt vermenigvuldigd met de
berekende curve voor de detectorefficiëntie (figuur 3.4) en gecorrigeerd voor de
transmissie door de gebruikte Beryllium-absorber. Dit moet dan een curve opleveren,
die op een factor na vrijwel gelijk is aan de gemeten curve. In deze factor zitten een
aantal waarden, die nog niet absoluut bekend waren ten tijde van het experiment,
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zoals bijvoor}Jeeld de ruimtehoek. In feite wordt door deze bewerkingen formule 3.6
uitgewerkt, w~~~bij in-Plaats van de werkzame doorsnede a, de differentiële werkzame
doorsnede van de achtergrondproduktie opgenomen wordt. Omdat deze factor niet
exact bekend was, zijn de gemeten en de berekende curven op het bij de protonenergie
behorende Tm geschaald. Verder is aan de berekende curve een continue achtergrond
tengevolge van Compton verstrooiïng toegevoegd, omdat deze in de berekeningen
ontbreekt.
Het resultaat van de analyse voor een protonenergie van 2.4 MeV is weergegeven in
figuur 7.6. De schalingsfactor bedraagt 11500. Als we voor de detectorruimtehoek de
uiterste waarden 0,008 en 0,0011 (zie hoofdstuk 6) aannemen dan vinden we correctiewaarden van 11400 en 15000, en dit lijkt in goede overeenstemming. De maxima in
beide curven liggen bij dezelfde energie en zelfs de oneffenheid op de piek wordt exact
geproduceerd. De overige oneffenheden in de berekende curve worden niet geproduceerd. Dit is te wijten aan het feit dat AXIL deze bij de fit niet onder een aanwezige
piek kan herkennen. De verschuiving van de curves ten opzichte van elkaar kan
verminderd worden door de bijdrage van de AB-component en de verbeterde berekeningen van de andere bijdragen, met name van QFEB, in de berekening op te nemen.
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Figuur 7.6 Berekend en gemeten achtergrondspectrum van een koolstofmatrix.
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7.3.3 Optimale bundelenergie, detectie van kwik.
Met behulp van de berekeningen voor de achtergrondbijdragen van een koolstofmatrix
is de optimale bundelenergie voor de detectie van kwik in een koolstofmatrix bepaald.
Hiertoe zijn de totale produktie werkzame doorsneden van de achtergrondstraling van
een koolstofmatrix rond 10 keV (Hg-La) en de 12 keV (Hg-L~) röntgenlijnen berekend.
Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor protonenergieën van 1,2,3,4,5,6,7,8 en 9 MeV.
Vervolgens zijn de produktie werkzame doorsneden voor de produktie van een
karakteristieke Hg-La en een Hg-L~ röntgenlijn gedeeld door de wortel uit de totale
produktie werkzame doorsnede van de achtergrond. De gevonden curve heeft een
maximum voor de bundelenergie die de minimale detectielimiet voor de betreffende
röntgenlijn gevonden oplevert.
Deze curve is in het kader van een ander project geverifieerd [Dut 91]. In dit project
heeft men een gasstroom, waarin naar alle waarschijnlijkheid kwik aanwezig was,
door een filter laten stromen. Op het filter was een stof aangebracht, die de in het gas
aanwezige kwik in het filter vastlegt. Dit filter (waarvan de hoofdcomponent koolstof
was) is geanalyseerd in de PIXE-opstelling. De meetgegevens zijn met AXIL verwerkt.
Dit leidde tot een berekening van de signaal achtergrond verhouding voor de Hg-L~
lijn. Het resultaat is opgenomen in figuur 7.7, waarin de getrokken lijn de berekende
curve is en de ingetekende punten de meetdata zijn (de meetdata zijn geschaald op het
punt EP=2,9 MeV). Uit de figuur blijkt dat de metingen voor de waarde van de
optimale bundelenergie de waarde 3,0 MeV geven en de berekeningen hiervoor 4,0
MeV. De eerste vier meetpunten stemmen goed overeen met de theorie maar het vijfde
punt ligt veel te laag. Een verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat de berekeningen geen component voor het effect van gammastraling bevatten. Dit effect wordt
sterker bij hoge bundelenergieën zodat de achtergrond voor deze energieën hoger wordt
dan de berekeningen suggereren.
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Figuur 7. 7 Optimale bundelenergie voor de detectie van kwik.

7.3.4 Conclusies.
In de voorgaande paragrafen zijn verschillende toepassingen en verificaties van de
theorie van Ishii en Morita gepresenteerd. De uitgevoerde berekeningen zijn nog niet
volledig en heeft mogelijk de gevonden discrepantie tussen theorie en experiment tot
gevolg.
Een van de doelstellingen, zoals die beschreven zijn in de inleiding van dit hoofdstuk,
is het vergroten van de begripsvorming rond de produktie van continue achtergrondstraling in PIXE-experimenten. Met de experimenten beschreven in de paragrafen
7.3.2 en 7.3.3 is aangetoond, dat het begrip van de mechanismen, die ten grondslag
liggen aan de achtergrondproduktie, tot interessante toepassingen kunnen leiden. De
mechanismen kunnen experimenteel getoetst worden en bij overeenstemming bestaat
de mogelijkheid tot het kiezen van de optimale experimentele condities.
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In dit laatste hoofdstuk worden de resultaten en de conclusies uit de voorgaande
hoofdstukken kort behandeld, tevens zullen enkele suggesties gedaan worden, voor
verbeteringen aan de opstelling.
De conclusies worden puntsgewijs besproken aan de hand van de volgende onderwerpen:
de meetgeometrie, de ijkpreparaten, de hartpreparaten en de achtergrond.
Meetgeometrie
De huidige meetgeometrie laat geen nauwkeurige PIXE-analyse van inhomogene
preparaten toe. De onzekerheid in de resultaten ligt in de orde van 25%. Het is aan te
bevelen op een andere meetgeometrie over te gaan, waarbij in ieder geval het preparaat
evenwijdig aan het detectorvlak geplaatst kan worden.
IJkpreparaten
Het blijkt dat een reproduceerbare ijkreeks voor kalium alleen realiseerbaar is door
gebruik te maken van de drager AE98. Dit levert door de filterwerking van het AE98 zeer
homogene preparaten op. Er is een serie met acht verschillende verdunningen gemaakt,
deze is geanalyseerd in de PIXE-opstelling. Er zijn geen systematische afwijkingen van
een lineair verloop van de ijkgrafiek aangetoond.
Het maken van ijkreeksen voor natrium en magnesium is gecompliceerder. Enerzijds
worden bij een zware drager zoals AE98 de lage röntgenenergieën te sterk geabsorbeerd.
Anderzijds worden op dunne dragers zoals nuclepore en formvar kristallen gevormd,
waardoor een zelfabsorptie-effect optreedt waarvan de grootte niet te bepalen is.
Voor het maken van reproduceerbare ijkreeksen van natrium en magnesium dient dan
ook naar andere ijkmethoden gezocht te worden.
Hartpreparaten
De resultaten tonen aan dat de dragercombinatie (diaraampje, polyester drager en
formvar) goed voldoet. Het materiaal rond het 15mm-gat van de drager wordt in geen
geval door de bundel geraakt en is vrij van verontreinigingen. Het farmvarfolie op basis
van chloroform is sterk, reproduceerbaar te maken en dun("' 150nm). De hechting van
het folie op de drager is zeer goed. Het aanbrengen van hartweefsel op het farmvarfolie
is eenvoudig. Volgens de literatuur biedt de toegepaste methode voor het maken van
hartpreparaten een hoge mate van cryofixatie en wordt de morfologische structuur goed
bewaard. Het vriesdrogen veroorzaakt scheuring van de preparaten, het drogen aan de
lucht daarentegen levert zeer goede resultaten.
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Het blijkt goed mogelijk hartpreparaten te analyseren met de PIXE- en de RBS-techniek.
Hartpreparaten van 7}lm dikte zijn geanalyseerd in de PIXE-opstelling en dit heeft de
volgende resultaten opgeleverd:
- Wat betreft de analyse van de diverse kationen in hartweefsel kan algemeen gesteld
worden dat, behalve calcium, alle ionen van belang met de PIXE-techniek gemeten
kunnen worden.
- Uit de analysegegevens voor kalium is het volgende bepaald: in de hartpreparaten die
geanalyseerd zijn op 27 juni was een concentratie kalium van 690±50 ppm aanwezig.
Bij de analyse is gebruik gemaakt van de resultaten van de kalium ijkreeks. Deze
waarde ligt tussen de in de literatuur opgegeven waarden voor de intra- en
extracellulaire concentraties (5500 ppm respectievelijk 150 ppm).
- De detectielimiet voor kalium in hartpreparaten bij een bundellading van 1}1C bedraagt
5 ppm. Deze waarde komt goed overeen met de waarde die de literatuur opgeeft [Joh
88]: 2-4 ppm en [lsh 90]: 5-10ppm. Aangezien de werkzame doorsnede voor calcium en
kalium vrijwel gelijk zijn, mag voor Ca in hartweefsel ook een detectielimiet (voor 1}1C
protonen) van 5 ppm aangenomen worden.
- De opgegeven waarde voor de intra- en extracellulaire concentraties calcium bedragen
0,04 ppm en 100 ppm. Dit betekent dat Ca niet significant te detecteren is met de PIXEtechniek. Plaatselijk in de spiercellen kunnen de concentraties Ca veel hoger zijn
waardoor eventueel met de }IPIXE-techniek Ca wel significant te meten is.
- De elementen natrium en magnesium zijn met PIXE te detecteren, maar natrium is met
de PIGE-techniek ook uitstekend te meten.
- Met behulp van RBS-analyses is de dikte van de hartpreparaten bepaald. De variatie
in de dikten tussen verschillende preparaten is minder dan 10%.
Achtergrond

Verschillende toepassingen en verificaties van de theorie van Ishii en Morita zijn
gepresenteerd. Onder andere is een simulatie van de achtergrondproduktie van een
koolstofmatrix vergeleken met metingen aan een dun koolstofpreparaat (300nm). De uitgevoerde berekeningen zijn nog niet volledig en dit heeft mogelijk de gevonden discrepantie
tussen theorie en experiment tot gevolg. Verbetering van de gebruikte rekenalgoritmen
moet tot verbeterde simulaties van de continue achtergrondproduktie in een PIXEexperiment leiden.
Met de experimenten is aangetoond dat het begrip van de mechanismen, die ten grondslag
liggen aan de achtergrondproduktie, tot interessante toepassingen kan leiden. De mechanismen kunnen experimenteel getoetst worden en bij overeenstemming bestaat de
mogelijkheid tot het kiezen van de optimale experimentele condities.
De achtergrondberekeningen zijn gebruikt om de optimale bundelenergie voor de detectie
van kwik te bepalen. De theorie is hierbij in goede overeenstemming met het experiment.
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Appendix A
PROGRAM CONCENTRATIE(OUTPUT,INPUT);
TYPE STRING=PACKED ARRAY[l..lO] OF CHAR;
STRING2=PACKED ARRAY[1..60] OF CHAR;
CONST PI=3.14159;
VAR
KEUZE,KEUZE2,COUNT:INTEGER;
ANS1,ANS2,ANS3,ANS4:BOOLEAN;
COFI,CV,VERD,VERD2,FRAC,CONC:REAL;
ION:STRING;
UITVCONC:TEXT;
COMM:STRING2;
%INCLUDE 'USERl:[TNNDFM.PASSTP]PROC.INT'
PROCEDURE C2(VAR C:REAL);
VAR
MZ,MF,MO:REAL;
BEGIN
WRITE('GEEF DE MASSA VAN HET FLESJE?(GRAM) ');
READLN(MF);
WRITELN('GEEF DE MASSA NA TOEVOEGINGVAN HET ZOUT?( GRAM) ');
WRITE('OF DE ZOUTOPLOSSING ');
READLN(MZ);
WRITE('GEEF DE MASSA NA TOEVOEGINGVAN HET OPLOSMIDDEL?( GRAM)
');

READLN(MO);
IF MO=MF THEN WRITELN('ZO MAAKT MEN GEEN OPLOSSING .. .') ELSE
C:=(MF-MZ)/(MF-MO);
END;{C2}
PROCEDURE FILTER(VAR CONC,CONC2:REAL);
VAR ROFI,COFI,VO,DV,OV,RO:REAL;
FITY:CHAR;
BEGIN
WRITELN(WELK FILTER HEEFT U GEBRUIKT:');
WRITE('TYPE M VOOR ME44, A VOOR AE98, N VOOR NUCLEP., F VOOR
FORMVAR');
READLN(FITY);
CASE FITYOF
'M': ROFI:=4.68E-3;
'A': ROFI:=3.65E-3;
'N' : ROFI:=1.5E-3;
'F' : ROFI:=30E-6;
END;
WRITE(WAT IS DE DICHTHEID VAN DE OPLOSVLOEISTOF?(G/ML) ');
READLN(RO);
WRITE(WAT IS HET VOLUME VAN DE DRUPPEL OP HET FILTER?(ML) ');
READLN(VO);
WRITE(WAT IS DE DIAMETER VAN DE VLEK OP HET FILTER?( CM) ');
READLN(DV);
OV:=PI*(DV/2)*(DV/2);
IF OV=O THEN

WRITELN('DIAMETER=O GEEFT GEEN VLEK, ZO MAAKT MEN GEEN
PREPARATEN.. .')
ELSE
CONC2:=(CONC*RO*VO)/( OV*ROFI +(CONC*RO*V0*1E-6/FRAC));
END;{FILTER}
BEGIN
ST_CLS;
WRITELN('
**** CC(=CONCENTRATIE CALCULATOR)****');
WRITELN;
OPENW(UITVCONC,'.DAT',3,'D');
WRITELN('U KUNT NU COMMENTAAR IN HET DATAFILE INVOEREN (60
KARAKTERS MAX)');
READLN(COMM);
WRITE('GEEF DE NAAM VAN HET ION WAARVAN DE CONCENTRATIE
BEREKEND MOET');
WRITELN(' WORDEN);
READLN(ION);
ST_WINDOW (3,25) ;
WRITELN('
ELEMENT=',ION);
WRITELN;
WRITE('GEEF DE MASSAFRACTIE VAN HET ION IN HET GEBRUIKTE ZOUT ');
READLN(FRAC);
WRITELN(UITVCONC,'
**** CC(=CONCENTRATIE CALCULATOR)****');
WRITELN(UITVCONC);
WRITELN(UITVCONC,'
OUTPUT:');
WRITELN(UITVCONC);
WRITELN(UITVCONC,COMM);WRITELN(UITVCONC);
WRITELN(UITVCONC,'CONCENTRATIE BEPALINGEN AAN ELEMEMT: ',ION);
WRITELN(UITVCONC,'MASSAFRACTIE ',ION,'IN OPGELOST ZOUT=',FRAC);
ANS1:=TRUE;
COUNT:=O;
VERD2:=0;CONC:=O;VERD:=0;
WHILE ANS1 DO
BEGIN
ST_WINDOW(5,23);
WRITELN('MAAK UW KEUZE ( 1,2,3,4 OF 5) UIT DE VOLGENDE
MOGELIJKHEDEN:');
WRITELN('l. BEREKENEN VAN CONCENTRATIE IN OPLOSSING');
WRITELN('2. BEREKENENVAN CONCENTRATIE NA VERDUNNING');
WRITELN('3. BEREKENENVAN CONCENTRATIE OP FILTER');
WRITELN('4. BEREKENEN CONCENTRATIES ANDER ELEMENT');
WRITELN('5. STOP');
READLN(KEUZE);
IF KEUZE=1 THEN
BEGIN
ANS2:=TRUE;
VERD2:=0;
WHILE ANS2 DO
BEGIN
COUNT:=COUNT+ 1;
ST_WINDOW (5,23);
C2(CONC);

CONC:=CONC*FRAC*1E6;
WRITE('DE CONCENTRATIE ',ION,'IN OPLOSSING ',COUNT:1,' IS');
WRITELN(CONC,'ppm');
WRITE(UITVCONC,'DE CONCENTRATIE IN OPLOSSING ',COUNT:l);
WRITELN(UITVCONC,' IS: ',CONC,'ppm');
FORON;
WRITELN('$WILT U OPI'IE 1 NOGMAALS DOORLOPEN?');
ANS2:=YES;
FOROFF;
ANS1:=TRUE;
END;

END
ELSE IF KEUZE=2 THEN
BEGIN
ANS3:=TRUE;
WHILE ANS3 DO
BEGIN
COUNT:=COUNT+ 1;
IF VERD2=0 THEN VERD2:=CONC ELSE VERD2:=VERD;
ST_WINDOW (5,23);
WRITELN(WAT IS DE BEGINCONCENTRATIE ');
WRITE('(laatst berekende waarde was: ',VERD2,')?');
IF EOLN THEN CV:=VERD2 ELSE READLN(CV);
C2(VERD);
VERD:=CV*VERD;
VERD2:=VERD;
WRITE('DE CONCENTRATIE ',ION,'IN OPLOSSING ',COUNT:1,' IS');
WRITELN(VERD,'ppm');
WRITE(UITVCONC,'DE CONCENTRATIE IN OPLOSSING ',COUNT:1);
WRITELN(UITVCONC,' IS: ',VERD,'ppm');
FORON;
WRITELN('$WILT U OPTIE 2 NOGMAALS DOORLOPEN?');
ANS3:=YES;
FOROFF;
ANS1:=TRUE;
END;

END
ELSE IF KEUZE=3 THEN
BEGIN
ANS4:=TRUE;
COUNT:=O;
WHILE ANS4 DO
BEGIN
IF VERD2=0 THEN VERD2:=CONC ELSE VERD2:=VERD2;
COUNT:=COUNT+ 1;
ST_WINDOW (5,23);
WRITELN(WAT IS DE BEGINCONCENTRATIE? ');
WRITE('laatst berekende waarde was: ',VERD2,')? ');
IF EOLN THEN CV:=VERD2 ELSE READLN(CV);
FILTER(CV,COFI);
WRITE('DE CONCENTRATIE ',ION,'OP FILTER ',COUNT:1,' IS');
WRITELN(COFI,'ppm');
WRITE(UITVCONC,'DE CONCENTRATIE ',ION,'OP FILTER ',COUNT:1);

WRITELN(UITVCONC,' IS ',COFI,'ppm');
FORON;
WRITELN('$WILT U OPTIE 3 NOGMAALS DOORLOPEN?');
ANS4:=YES;
FOROFF;
ANSl:=TRUE;
END;
END
ELSE IF KEUZE=4 THEN
BEGIN
WRITE('GEEF DE NAAM VAN HET ION WAARVAN DE
CONCENTRATIE');
WRITELN(' BEREKEND MOET WORDEN);
READLN(ION);
ST_WINDOW (3,25);
WRITELN('
ELEMENT=',ION);
WRITELN;
ST_WINDOW (5,23);
WRITE('GEEF DE MASSAFRACTIE VAN HET ION IN HET');
WRITE(' GEBRUIKTE ZOUT ');
READLN(FRAC);
WRITELN(UITVCONC);
WRITELN(illTVCONC,'CONCENTRATIE BEPALINGEN AAN ELEMEMT:
'ION)·
'
'
WRITELN(UITVCONC,'MASSAFRACTIE ',ION,'IN OPGELOST ZOUT=
'FRAC)·
'
'
COUNT:=O;
ANSl:=TRUE;
END
ELSE IF KEUZE=5 THEN
BEGIN
ANSl:=FALSE;
END;
END;
ST_WINDOW (5,23);
WRITELN('U KUNT NU UIT DE VOLGENDE MOGELIJKHEDEN KIEZEN:');
WRITELN;
WRITELN('l. ALLE GEGEVENS PRINTEN EN BEWAREN,');
WRITELN('2. ALLE GEGEVENS BEWAREN EN NIET PRINTEN,');
WRITELN('3. ALLE GEGEVENS PRINTEN EN NIET BEWAREN,');
WRITELN('4. NIETS BEWAREN EN NIETS PRINTEN.');
READLN(KEUZE2);
CASE
KEUZE20F
1: CLOSE(UITVCONC,DISPOSITION:=PRINT);
2 : CLOSE(UITVCONC);
3 : CLOSE(UITVCONC,DISPOSITION:=PRINT_DELETE);
4 : CLOSE(UITVCONC,DISPOSITION:=DELETE);
END;
END.

Appendix B; Bijdrage SEB.
PROGRAM SEB(UITVS10);
CONST ME=9.1096E-31; {electron mass}
MP=1.6726E-27; {proton mass}
RY=13.6058; {Rydberg constant}
ALPH3=3.889E-7; {fine structure constantA3}
A02=2.8063E-21; {Bohr radius A2}
Il=4;
ZT=6; {Z-number target atom}
El=76.2; {averaged ionisation energy target atom}
Ul=ARRAY[O .. II] OF REAL;
TYPE
Nl=ARRAY[O.. II] OF REAL;
VAR
U:UI;
N:NI;
INT,Q,TR,S,KO,EE,DWD,SOMINT,EP,ER
:REAL;
I,J,K,T
:INTEGER;
UITVS10
:TEXT;
%INCLUDE 'SIMPSINT.PAS'
FUNCTION F2(T:REAL):REAL;
VARZ:REAL;
BEGIN
Z:=2*LN(SQRT(T)+SQRT(T-1))/LN( 1.16*ER*T/El);
F2:=Z;
END;
FUNCTION F(K:REAL):REAL;
VAR F1,G,P ,X,GAMMA:REAL;
BEGIN
GAMMA:=(KO+K)*ERJTR;
X:=SQRT(S*S+GAMMA);
P:=4*TR*(1-S)/ER-KO;
IF K>=Q THEN F1:=0;
IF(K>P)AND(K<Q)THEN
F1:=(8+(8-X)*(S-X)*(S-X))/(6*S*(K+K0)*(K+KO)*(K+K0));
IF K<=PTHEN
F1:=(8*8+3*X*X)/(3*(K+K0)*(K+KO)*(K+K0));
G:=SIMPSINT(F2,1,K,1E-6);
F:=F1*G;
END;
BEGIN
U[1]:=283.8; {ionisation energy 1st shell}
N[1]:=2; {number of electrous in 1st shell}
U[2]:=11.26; {ionisation energy in 2nd shell}
N[2]:=4; {number of electrous in 2nd shell}
U[3]:=73.1; {etc. 3rd shell}
N[3]:=6;
U[ 4]:=5.986; {etc. 4th shell}
N[4]:=3;
REWRITE(UITVS10);
WRITE(UITVS10,'Z TARGET =',ZT:2,' ':5,'E PROTON =lMeV',' ':10);
WRITE(UITVS10,'E PROTON =2MeV',' ':lO,'E PROTON =3MeV',' ':10);
WRITELN(UITVS10,'E PROTON =4MeV');
WRITELN(UITVS10);WRITELN(UITVS10);

WRITE(UITVS10,'E ROENTGEN,' ':7,'DWD*CONST
DWD',' ':7);
WRITE(UITVS10,'DWD*CONST
DWD',' ':10,'DWD*CONST
DWD',' ':10);
WRITELN(UITVS10);WRITELN(UITVS10);
ER:=O;
FOR J:=1 TO 24 DO {X-ray energies 0.5keV to 12 keV}
BEGIN
EP:=O;
ER:=ER+500;
WRITE(UITVS10,ER:7 ,' ':8);
FOR K:=1 TO 4 DO {proton energies 1MeV, 2MeV, 3Mev and 4MeV}
BEGIN
EP:=EP+ 1E6;
TR:=ME*EP/MP;
SOMINT:=O;
FOR 1:=1 TO II DO {number of shells involved 2(Z=6),3(Z=8)toii}
BEGIN
S:=0.85*SQRT(U[l]!l'R);
KO:=U[I]/ER;
Q:=4 *TR*(S+ 1)/ER-KO;
IF Q<1 THEN INT:=O ELSE
INT:=SIMPSINT(F, 1,Q,1E-6);
INT:=INT*N[I];
SOMINT:=SOMINT+INT;
END;
SOMINT:=(SOMINT*8*ZT*RY)/(3*ER);
WRITE(UITVS10,SOMINT:10,' ':2);
DWD:=SOMINT*ALPH3*A02/ER;
WRITE(UITVS10,DWD:10,' ':2);
END;
WRITELN(UITVS10);
END;
END.

Appendix B; Bijdrage QFEB, RI.
PROGRAM QFEB(VERSLAG 1);
CONST Pl=3.1415927;
ZT=13; {Z-waarde target atoom}
RY=13.6058; {Rydberg energy}
ME=9.1096E-31; {mass electron}
MP=1.6726E-27; {mass proton}
A02=2.8063E-21; {Bohr radius "2}
ALPH3=3.889E-7; {fine structure constant "3}
11=2;
TYPE UI=ARRAY[O .. II] OF REAL;
ZI=ARRAY[O..II] OF REAL;
VAR
U:UI;
Z:ZI;
EP,ER,DWD,INT,SOMINT,TR,ETA,WMIN,Q:REAL;
I,J,K:INTEGER;
VERSLAG 1:TEXT;
%INCLUDE 'SIMPSINT.PAS'
FUNCTION F(W:REAL):REAL;
VAR Y,WI,QMIN,WW:REAL;
FUNCTION FW12(Q:REAL):REAL;
VAR Z,Y,X,K2,V:REAL;
BEGIN IF 1=1 THEN
BEGIN
K2:=WW-1;
IF Q=O THEN FW12:=0 ELSE
BEGIN
V:=liQ;
X:=256*V*(3*V+K2+ 1)/3;
Y:=(V-K2+ 1)*(V-K2+ 1)+4*K2;
{Y:=Y*Y*Y;}
IFWW<1 THEN
BEGIN
IF (K2=0) OR (K2-V=1)
THEN Z:=1E4 ELSE
BEGIN
Z:=SQRT( -K2)/(V-K2+ 1);
Z:=LN(( 1+Z)/(1-Z) );
Z:=EXP( -Z/SQRT(-K2));
END;END
ELSE
BEGIN
IF (K2=0) OR (K2-V=1)
THEN BEGIN Z:=1E4; X:=1E4; END ELSE
BEGIN
X:=XI(1-EXP(-2*PIISQRT(K2)));
Z:=ARCTAN(2*SQRT(K2)/(V-K2+ 1) );
Z:=EXP( -2*Z/SQRT(K2));
END;END;
X:=XIY;Z:='ZJY;V:=VIY;
FW12:=(X*Z*V);
END;

END
ELSE
BEGIN
K2:=WW-0.25;
IF Q=O THEN FW12:=0 ELSE
BEGIN
V:=liQ;
X:=16*V*(V*V*V-V*V*(5*K213+11112)+V*(K2*K213+
K2*3/2+65/48)+(K2*K2*K213+K2*K2*3/4+
K2*23/48+5/64));
Y:=(V-K2+0.25)*(V-K2+0.25)+K2;
{Y:=Y*Y*Y*Y;}
IF WW<0.25 THEN BEGIN
IF (K2=0) OR (K2-V=0.25)
THEN Z:=1E4 ELSE
BEGIN
Z:=SQRT(-K2)/(V-K2+0.25);
Z:=LN(( 1+Z)/( 1-Z) );
Z:=EXP( -Z/SQRT( -K2));
END; END
ELSE
BEGIN
IF (K2=0) OR (K2-V=0.25)
THEN BEGIN Z:=1E4; X:=1E4; END ELSE
BEGIN
X:=XI(1-EXP(-2*PIISQRT(K2)));
Z:=ARCTAN(SQRT(K2)/(V-K2+0.25));
Z:=EXP( -2*Z/SQRT(K2));
END;END;
X:=XIY;Z:=ZIY;V:=VIY;
FW12:=(X*Z*V)/Y;
END;
END;
END;{FW12}
BEGIN
IF W=O THEN F:=O ELSE
BEGIN
WW:=l!W;
Wl:=ERI(Z[l]*Z[l]*RY)+WW;
QMIN:=(Wl*WI)/( 4 *ETA);
QMIN:=liQMIN;
Y:=SIMPSINT(FW12,0,QMIN,1E-3);
F:=Y*WW*WW;
END;
END;{F}
BEGIN
REWRITE(VERSLAG 1);
U[1]:=1559.6; {ionisation energy of 1st shell}
Z[1]:=12. 7; {effective charge 'seen' by electron in 1st shell}
U[2]:=117.7; {ionisation energy of 2nd shell}
Z[2]:=8.85; {effective charge 'seen' by electron in 2nd shell}
WRITE(VERSLAG1,'Z TARGET=',ZT:2,' ':5,'E PROTON=1 MeV',' ':11);
WRITE(VERSLAG1,'E PROTON=2 MeV',' ':ll,'E PROTON=3 MeV',' ':11);

WRITELN(VERSLAG1,'E PROTON=4 MeV');
WRITELN(VERSLAG 1);WRITELN(VERSLAG1);
WRITE(VERSLAG1,'E ROENTGEN,' ':6,'DWD*CONST
DWD',' ':10);
WRITE(VERSLAG1,'DWD*CONST DWD',' ':10,'DW*CONST
DWD');
DWD');
WRITELN(VERSLAG1,' ':10,'DWD*CONST
WRITELN(VERSLAG 1);WRITELN(VERSLAG1);
ER:=O;
FOR J:=1 TO 24 DO {X-ray energies 0.5keV to 12keV}
BEGIN
EP:=O;
ER:=ER+500;
WRITE(VERSLAG1,ER:8,' ':8);
FOR K:=1 TO 4 DO {Proton energies 1,2,3 and 4 MeV}
BEGIN
EP:=EP+ 1E6;
TR:=ME*EP/MP;
SOMINT:=O;
FOR 1:=1 TO 11 DO {number of shells involved}
BEGIN
ETA:=TW(Z[I]*Z[I]*RY);
WMIN :=U[I]/(Z[I]*Z[I]*RY);
WMIN:=liWMIN;
INT:=SIMPSINT(F ,O,WMIN,1E-3);
SOMINT:=SOMINT+ INT;
END;
SOMINT:=(SOMINT*16*RY)/(3*TR);
WRITE(VERSLAG1,SOMINT:10,' ':2);
DWD:=SOMINT*A02*ALPH3/ER;
WRITE(VERSLAG 1,DWD: 10,' ':2);
END;
WRITELN(VERSLAG 1);
END;
END.{qfeb}

Appendix B; Bijdrage NB.
PROGRAM NB(VERSLAG2);
CONST ME=9.1096E-31; {mass electron}
MP=1.6726E-27; {mass proton}
RY=13.6058; {Rydberg energy}
ALPH3=3.889E-7; {fine structure constant "3}
A02=2.8063E-21; {Bohr radius "2}
ZT=8; {Z-value target atom}
MT=2.6562E-26; {mass target atom}
VAR
EP,TR,ETA,ER,FORM,DWD:REAL;
J ,K:INTEGER;
VERSLAG2:TEXT;
BEGIN
REWRITE(VERSLAG2);
WRITE(VERSLAG2,'Z TARGET =',ZT:2,' ':5,'E PROTON =1MeV',' ':10);
WRITE(VERSLAG2,'E PROTON =2MeV',' ':10,'E PROTON =3MeV',' ':10);
WRITELN(VERSLAG2,'E PROTON =4MeV');
WRITELN(VERSLAG2);WRITELN(VERSLAG2);
WRITE(VERSLAG2,'E ROENTGEN,' ':7,'DWD*CONST DWD',' ':9);
WRITE(VERSLAG2,'DWD*CONST DWD',' ':9,'DWD*CONST DWD',' ':9);
WRITELN(VERSLAG2,'DWD*CONST DWD');
WRITELN(VERSLAG2);WRITELN(VERSLAG2);
ER:=O;
DWD:=O;
FOR J:=O TO 24 DO {X-ray energies 0.5 keV to 12 keV}
BEGIN
EP:=O;
ER:=ER+500;
WRITE(VERSLAG2,ER:7,' ':10);
FOR K:=1 TO 4 DO {proton enrgies 1MeV, 2MeV, 3MeV and 4MeV}
BEGIN
EP:=EP+ 1E6;
TR:=ME*EP/MP;
ETA:=TRI(ZT*ZT*RY);
FORM:=16*(1-ZT*MP/MT)*(1-ZT*MP/MT)*
LN((4*TR*SQRT(ETA)*MP)/(ER*ME));
FORM:=FORM*(ME/MP)*(MEIMP)/ETA;
FORM:=FORM/3;
WRITE(VERSLAG2,FORM:10,' ':2);
DWD:=FORM*ALPH3;
DWD:=DWD*A02/ER;
WRITE(VERSLAG2,DWD: 10,' ':2);
END;
WRITELN(VERSLAG2);
END;
END. {nb}

