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SAMENVATTING 

Het IHI en bet CL-T.N.O* namen gezamelijk deel aan een onderzoek naar de 
mogelijkheden en merites van een aantal neutronenactiverings-analytische procedures 
voor de bepaling van spoorelementen in menselijk bloed* Er zijn vijf min of meer 
verschillende activeringsanalytische procedures (i t/m V) gebruikt* De procedures 
I, IV en V zijn methoden, die in beide laboratoria reeds een geruim aantal jaren 
routinematig worden toegepast» 
Procedure IV is een methode «aarbij na bestraling van de bloedmonsters met neu
tronen uit de kernreactor direct, d.w.z* zonder voorafgaande chemische scheidingen 
te verrichten* »ол11 overgegaan tot meting van de geïnduceerde radioactiviteit met 
behulp van een Ge(la) halfgeleiderdetector. Deze procedure, die in vergelijking 

tot de andere procedures minder bewerkelijk en dus goedkoop is, blijkt goed bruik

baar voor de bepaling van de elementen broom, kalium, natrium, rubidium en ijzer, 

bruikbaar ook voor niet al te lage gehalten aan sink, maar 'niet bruikbaar voor 

de bepaling van andere in het bloed voorkomende elementen. 

bij de procedures I en V, die destructieve procedures worden genoemd, wordt aan 

een bloedmonster na bestraling een hoeveelheid niet-radioactieve vorm van elk van 

de te bepalen elementen toegevoegd* Daarna volgen, na destructie van het materiaal, 

een element-scheiding: eerst door destillatie en vervolgens door chromatografie 

over anionenwisselaarskolommen* Van de na scheiding verkregen fracties wordt dan 

de activiteit gemeten met behulp van een Hal (Tl) scintillatieputkristal, waardoor 

een hoge telefficiency is verzekerd. Deze destructieve procedures zijn op het punt 

van de scheidingen (verregaand) geautomatiseerd. Procedute I wordt bij het IRI, 

procedure V bij het C1-TJT0 toegepast; onderling verschillen ze slechte in details 

van ondergeschikt belang* Eet blijkt dat deze destructieve procedures geschikt zijn 

voor de bepaling van de elementen antimoon, koper, kwik, seleen, ijzer en zink. 

Voor de bepaling van cadmium^obalt, molybdeea en nikkel -in de concentraties waar

in deze elementen in «s&uselijk bloed voorkomen- hebben ze echter geen toereikende 

gevoeligheid. 

Voor de bepaling van de elementen cobalt, molybdeen en nikkel is daarom naar meer 

gevoelige werkwijzen gezocht. Leze zijn gevonden in de procedures II en III. Beide 

zijn gemakkelijk in te passen in de routine-procedures i e n v. 
• 

Bij de combinatie van procedure I (of V) set de procedure II en III beschikken het 

IHI en het CL-THO over de mogelijkheid om, uitgaande van slechte 1 ml bloed, 

kwantitatieve informatie te leveren over 14 belangrijke spoorelementen, te weten 
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antimoon, arseen, broom, cadmium, cobalt, goud, koper, kwik, molybdeen, nikkel» 

rubidium, seleen, ijser en sink. 

be gevoeligheid en reproduceerbaarheid van de toegepaste procedures worden in 

detail besproken. Aangetoond wordt, dat «-vergeleken met de te verwachten biologische 

variatie van spoorelementen in monsters menselijk bloed* de analytische reproduceer* 

baarheid voor de bovengenoemde 14 elementen redelijk goed ie. Bij procedure 1 is 

aan de hand van analyses van een erkend referentiemateriaal ("koolbladeren vas 

Bowen") de betrouwbaarheid (accuratesse) van de analyseuitko-asten getoetst. 

Voor all* elementen, uitgezonderd goud, blijkt de betrouwbaarheid voldoende te «ijn 
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t VERAirWOORDISO 

1.1 Inleiding 

In verband met de wens van het RIV (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te 
Bilthoven) om eventuele wijaigiagen in het milieu op het gebied van zvare me-» 
talen te volgen aan de hand van een epidemiologisch onderzoek van menselijk 
bleed, verd door het RIT besloten een vergelijkend onderzoek ("intercomparison") 
te houden. In dit vergelijkend onderzoek participeerden het IRI (interuniversitair 
Reactor Instituut te Delft), TNO (Analytische Afdeling van het Centraal Laboratorium 
te Delft), het RCH (Reactor Centrum Nederland te Petten) en het RIV zelf. Begin 
1975 verd een bespreking met de vier betrokken instellingen gehouden, waarin nadere 
afspraken verden gemaakt omtrent de te volgen procedures. 

1.2 Doelstellingen 

Het doel van het vergelijkend onderzoek, zoals dat geformuleerd verd door het 
RIV, was tweedelig: 
a) Het vaststellen van de reproduceerbaarheid bij gebruik van een bepaalde routine

matige activeringsanalytische techniek voor de meting van spoorelementen in 
menselijk bloed. Be reproduceerbaarheid - zovel op korte als op lange termijn -
diende voor de volgende zeven elementen gemeten te worden: broom, cobalt, koper, 
molybdeen, rubidium, ijzer en zink. 

b) Opsporen van mogelijke systematische fouten in de gebruikte analysetechnieken 
door onderling toetsen van de door de deelnemers bepaalde vaarden. 

Door het IRI en TNO verden naast bovengenoemde twee doelstellingen nog de volgende 
geformuleerd: 
c) Onderzoeken of vcor de genoemde zeven spoorelementen de als routine in gebruik 

zijnde activeringsanalytische technieken vel voldoende nauwkeurig en/of gevoelig 
zijn; indien dat niet het geval is, aan te geven hoe deze technieken dan verder 
geperfectioneerd kunnen worden. 

d) Als onder a en b, maar dan voor elementen die naast de genoemde zeven met geen 
of weinig extra moeite bij de analyse kunnen worden meegenomen. Hiertoe behoren 
o.a, antimoon, arseen, cadmium, goud, kwik, kalium, natrium, nikkel en seleen. 
Een aantal van deze elementen heeft een bekend biologisch effect, zowel positief 
als negatief. Hun bepaling in menselijk bloed uit hoofde van een aedisch-
biologische controle is zeker vai bolang. 
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Het element chroom werd niet bepaald omdat - als gevolg van de toegepaste-

techniek van aonstemame - vervacht kan vorden dat het bloed met chroom geconta

mineerd is» 

e) Bepaling van de onder a en d genoemde elementen in een standaard biologisch 

referentiemateriaal, vaarvoor gecertificeerde vaarden beschikbaar zijn. 

Hieruit kan nadere informatie worden verkregen over mogelijk aanwezige syste

matische fouten. 

Mede gezien de uitbreiding in de doelstellingen van het vergelijkend onderzoek 

verd besloten een zekere taakverdeling aan te brengen tussen THO en het IBI aan

gaande de uitwerking van de punten a t/m e. Hierbij speelde tevens een rol dat 

beide instellingen gedeeltelijk over deselfde activeringsanalytische procedures 

beschikken. Uit de taakverdeling resulteerde tevens de noodzaak tot een geïnte

greerde rapportage. 
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2 теияшв ет RESULTATEN 

2.1 Al^aaeen 

Docr het RIV werd een meagmonster menselijk (citraat) bloed ter grootte van 500 ml 
•j-acengesteld. Elke participant aan het vergelijkend onderzoek verkreeg daarvan 
1GG ml* Voor de analyses van de monsters werden de volgende afspraken gemaakt: 
- Elk in duplo te analyseren afgepaste hoeveelheid bloed wordt afzonderlijk gevries
droogd, indien vriesdrogen noodzakelijk is bij de uitvoering van de analyse* 

- Voor een bepaling in enkelvoud van de gevraagde zeven elementen (hetzij in een 
aulti-element analyse* hetzij als combinatie van aparte analyses) mag in totaal 
niet meer dui 5 ml bloed worden gebruikt. 

- Alle bepalingen dienen in 16-voud te worden verricht» en wel door acht maal een 
iuplobepaling uit te voeren* Be diverse duplobepalingen dienen op verschillende 
dagen te vallen, bij voorkeur met een interval van een week. 

Aan de eerstgestolde voorwaarde* namelijk het vriesdrogen per bepaling in dvplo, 
kon in de praktijk tioeilijk worden voldaan* Aan het lul en de Groep Activerings-
analyse van TNO, cie op het IRI gestationeerd is, staat slechts één vriesdroger 

ter beschikking. D«?ze wordt herhaaldelijk gebruikt, en wel voor monsters, die ge

makkelijk aanleiding kunnen geven tot contaminatie van bloedmonsters* Om deze vries

droger niet steeds (d.w.z. per duplobepaling) uitgebreid te behoeven schoonmaken, 

werden alle monsters, dis volgens een bepaalde procedure geanalyseerd zouden gaan 

worden, in êên keer gevriesdroogd (na overbrenging in de bestralingsroapeules). 

Voor het Tergelijkend onderzoek werden 4oor TNO en het IRI twee gjaaen monsterfles-

sen in diepgevroren toestand ontvangen; elke fles bevatte 100 ml.bloed. Bij nadere 

bsscnouving bleek later dat een van de twee monsterflessen gebarsten was, vermoedelijk 

tengevolge van uitzetting tijdens diepvriezen» Daarom werd door TNO en het Uil be

sloten gezamenlijk de intacte fles (monsterfles 1) te gebruiken* De gebarsten fles 

(monsterfles 2) zou dan pas aangesproken worden als de inhoud van de intacte fles 

uitgeput zcu zijn* 

2.2 Procedure I (iRl) 

Voor de analyse van de bloedmonsters werd door het IRI het routine schéidingsschema 

voor de bepaling van spoorsle&enten in biologisch materiaal toegepast* Dit routine 

scheidingsschema werd in de afgelopen jaren door het IRI ontwikkeld / 1,2 /• 
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Ie scheidingsprocedure is schematisch weergegeven in figuur 1. 
Van de gevraagde sever» elementen komt alleer. rubidium niet in bet scheidingsschema 
voor. Op basis van HterQtuurgegeveus /3,4/ laat zich echter afleiden dat dit ele
ment te meten is in de eerste fractie, welke van de Dowex kolom voor de scheiding 
van het lestillatiereciöu afkomt (fractie 2 in figuur 1). 
Ket het routine •-cheidi.ngasehema kunnen verder nog de medisch-biologisch interessante 
spoorelementen antimoon, arseen, cadmium, chroom, kwik, en soleen worden gemeten. 
Met uitzondering van het element chroom werden deze ppoorelementen dan ook in het 
bloed medebepaald. 
Voor de analyse volgeii3 procedure I werd tweemaal 0,5 ml bloed in een Spectrosil 
kwarts buis,ie gevriesdroogd, иаяша het kwarts huiRje w*rd dichtgessolten. Per keer 
(=per week) verden steeds zes kwarts buisjes bestraald, waarvan twee bloedmonsters, 
een blanco buisje (geen vulling), een afgepaste hoeveelheid van de koolbladeren van 
Bowen als biologisch referentiemateriaal, en twee standaarden. De ene standaard 
'tevatte de elementen antimoon, arseen, cadmium, cobalt, koper, >kwik, molybdeen,nikkel 
seleen, ijzer en zink; de andere standaard bevatte de elementen broom en goud. Bij de 
zes kwarts buisjes werd tevens een drietal stukken zinkmetaal als fluxmonitor meebe-
straald. De bestraling vond plaats io een neutronenflux van 1 x 10 n/cm .s, ge
durende 24 uur. Ha een wachttijd van vier tot vijf dagen werden de monsters volgens 
het routine scheidingsschema opgewerkt. Alleen voor het cobalt werd nog een aanvul
lende procedure toegepast. De cobaltboudende fractie (aangeduid als fractie 3 in 
figuur 1) werd nog verder gezuiverd van ijzer, dat ganünaspectrometrisch slecht van 
cobalt te onderscheiden is. Daartoe werd de sobaltfractie op 8 N HC1 gebracht en 

aan een Dowex 2x8 kolom geabsorbeerd. 

Daarna werd het cobalt weer met 3 ff HC1 selectief van de kolom geëlueerd. 

Voor de bepaling van rubidium ,dat voor ca 80 procent in fractie 2 aanwezig is en 

voor circa 20 procent nog in de HAP-kolom zit, werd als volgt te werk gegaan. Uit de 

HAF-kolom wordt het rubidium met 40 ml 12 N HC1 uitgewassen. De.. wasoplossing wordt 

over een Dowex 2x8 kolom (diameter 9 mm, hoogte 20 mm) gevoerd om het uit de 

HAF-kolom meegekomen antimoon te absorberen. De doorloop van de Dowex 2x8 kolom, 

-gecombineerd met fractie 2- wordt vervolgens tot droog ingedampt, opgenomen in 

20 ml water, waarna het rubidium tenslotte aan een Dowex 50x8 kolom (9 mm diameter, 

20 mm hoogte) wordt geabsorbeerd. 

Alle fracties verkregen bij de scheiding volgens het routine scheidingsschema wer

den geteld in een 3" x 3" Hal (Tl) scintillatiekristal met 1}" boring. 

Afhankelijk van de te meten activiteit bedroeg de telduur van de diverse fracties 



•1,"Ч>' tot Х.'ЮО ;!. Icor ie nctivitoitrmetirig van "net rubidiiim werd de Dowex 
'г.ОэсЗ kolom gemetei. net teu vlakke 20' ai öe(Li) halfgeleiderfietector. De telduur 
Uviroeg him- 4.000 tot £:.*ХХ> з. 
Rij u.0' eerste drie duplo's *erdrn enkele isoeili.ikhedei: ondervonden met de eluties, 
v.'iurdoor voor >ie ̂ Jc-netlen kcpar, 1,1зег en r.ink gec-n betrouwbare waarden werden 
verkre«.;An. Daarom werden na voltooiing van de 8 duplo' s nog- drie extra duplometingen 
uitgevoerd; in totaal werden dus 11 series duplo's ̂ emeten* 
Alle gevonden waarden voor <ie rtan'la.irden werden betrokken op de activiteit van de 
ras.-b%istraaide fluxaioni toren. Hieruit resulteert: 

M«.-tf.nl/sin>*-verhouding voor metaal i = 

Activiteit element i (gecorrigeerd voor afval) / microgram element t 
'» • HPi^—•»-mm I — — — , ii» • • — — ii— > • « — » ^ — — — • .г д н и — и ^ . ч • и i ^ — — — — • i ни u i — — — — ^ » ^ — 

ZirJc-̂ 5 activiteit (gecorrigeerd voor afval) / milligram zink 

De iaetaal/eink-verhoudinge.M verden voor alle 11 series geriddeld (voor Jcoper, ijzer 
«n sink alleen de laatste acht series)« Deze gemiddelde waarden werden gebruikt 
voor omrekening van de activiteiten naar de concentraties aan spoorelementen in de 
koolbaderen van Bowen en het bloed, alsmede naar de bijdragen van de spoorelementen 
uit de gebruikte kwarts capsules (blanco's), Be praktische voordelen van bet verken 
met metaal/zink-verhoudingen worden elders uitvoerig beschreven /5/. De verkregen 
waarden voor het bloed werden gecorrigeerd voor de spoorelementbijdragen uit het 
kwarts. Hiervoor werd de gemiddelde waarde voor alle gemeten blanco's gebruikt. 
Met het routine scheidingsschema bleek het mogelijk onder de gegeven coidities van 
bestraling, chemische cpwerking en meting de volgende elementen in het bloed te 
meten: antimoon, arseen, broom, koper, kwik, goud, rubidium, seleen, ijzer en zink. 
Voor de elementen cadmiun, cobalt, molybdeen en nikkel bleken de concentraties in 
het bloed in de buurt van de detectiegrens te liggen. Derhalve zijn $e voor d«*ze vier 
elementen gevonden waarden slechts indicatief voor de orde van grootte. J)e resul- . 
taten voor de bloedmonsters zijn gegeven in tabel B. De uitkomsten voor de kocl-
bladeren van Boven zijn vervat in tabel A. 

.3-Procedure II en procedure III (iftl.) 

Zoals onder procedure I beschreven werd, waren van de gevraagde zeven elementen 
cobalt en molybdeen niet goed meetbaar, omdat de concentratie van beide elementen 
in het bloed in de buurt van de detectiegrens van de procedure bleek te liggen. 
l€?t leek de moeite waard om na te gaan of deze twee elementen bepaald zouden kunnen 

http://tf.nl/sin%3e*-


worden aoor het aanbrengen van vrij eenvoudige veranderingen in of aanvullingen 
cp het routine ^onfeidingsEchema vryr biologische materialen. Hierbij werd gedacht 
aan de volgende maat redden: 
- Vergroting van 1 it sigi-aul door meer swifter ie bestralen, door langer in de 

kernreactor te bestralen en/of door leuger te cellen. 
- Verbetering van de signaal/ondergrond verhouding door de cobalt- en molybdeen-
houdende fr&ctiec (aangeduid sb: fractie Г. en fractie 6/7 in figuur 1) nog verder 
radiochemisch te zuiveren. 

Aan de mogelijkheid om langer te bestralen werd de voorkeur gegeven boven het 
vergroten van het monster. Eij het verlengen van de bestralingsduur (en ook bij 
het bfsï»tralen van meer monster ) *ai echter de inwendige druk in de kwarts be-
atralingacepsules tengevolge van rt»diclyse toenemen. Daarom werd eerst een aantal 

proefbestralingen uitgevoerd om Ie drukopbouv te meten. Bij een bestralingsduur 

van 48 uur en een monstergrootfee van 1 ml gevriesdroogd bloed bedroeg de druk 

20 ato. Hiertegen bestond uit het oogpunt van reactorveiligheid geen beswaar. 

De verhoogde druk bleek wel een probleem op te leveren bij de gebruikelijke wijze 

van openen van de kwarts capsules, namelijk door afkoelen in vloeibare stikstof, 

inpakken in celstof en verbrijzelen met een pneumatische pers. Daarom werd de vol

gende werkwijze ingevoerd. De Destraalde kwarts buisjes worden na afkoelen in vloei

bare stikstof in een polyethyleen slang (1 пш diameter, 16 cm lengte) gestopt, 
waarna de slang aan beide kaaten wordt dichtgelast. Vervolgen3 vindt verbrijzeling 
van het kwarts buifje met een tang plaats.. Om de ontstane druk te kunnen afvoeren 
wordt met een verhitte injectienaald in het midden van het slangetje een gaatje 
gemaakt. Ter plaatse van dit gaatje wordt daarna de slang in twee stukken geknipt, 
waarna het monster met de kwarts scherven in de destructiekolf wordt geschud. 
Be beide slanghelfteu worden schoongemaakt met zwavelzuur, waaraan dragermateriaal 
is toegevoegd,en vervolgens met water afgespoeld. Bij het schoonmaken met zwavel
zuur is de contacttijd 15 minuten. 
Voor de meting van het cobalt werd de volgende werkwijze toegepast (procedure II). 
Tweemaal 0,5 ml bloed werd gevriesdroogd in een Spectrosil kwarts buisje. Na dicht-
suelten werden de monsters samen met standaarden en blanco's bestraald in de kern-
reactor. De bestraling vond plaats in een nr?utronenflux van 1 x 10 n/cm .8 gedu
rende 43 uur. Ma een afkoelperiode van' twee weken werden de kwarts buisjes net bloed 
op de boven beschreven wijze geopend en verder radiochemisch opgewerkt overeenkomstig 
procedure 1. 
Evenals bij procedure I werd de 3 N HCl cobalthoudende fractie niet onmiddel!jk-ge
teld, maar eerst nog '/erder radiochemisch gezuiverd door absorptie aan Dowex 2x6 



fчv:\-ji ̂ oor elutie. ".eze procedure v«rc Мег ec'iter twsejtaal uitgevoerd. Be acti
viteit:гле:.г.ь~ы± .4-escftiec'iej. ir. eer. '7 put van ê r '" x ?" Ilsl(Tl) scintillatie-
i€-t<*c-or, Г'еге deteo^.r wav ;'ep>.brsi It. ter -.eiops „eliinf; ©et lage achtergrond» 
'.••e ri-ïeriuur t-edroeg 4--X0- s, Lu .e fsmeten spectra bleek het oobalt-60 (ontstaan 

.г.г .v! Г.-Г---Л reJelijk ле* "vep-..o4'..sr te rijr.. Ook кол xn ie spectra cobalt-56 
•-!.b."-*a;tii 1.-1 r;ikkel-?5! re'ietec-.serd worden. Dit aaakte nu een bepaling van het 
•-kkel̂ eLalte vau hot bioei scgelijk. De ohemischc oporen^ct van de totale chemische 

Ti-jĉ iure vevi ..femë̂eri -loer hei toevoegen van een bekende hoeveelheid cobalt 37 aan 

л te- во. truc-rer. зопягегг гп uvsn-i^arien. T.eze toevoeging vond plaats in de destruc-
'.i«k".lf, alvorens пет de <.e~ truc tie werd oegonnen-
:.e "bepaling van he* gehalte zcr. cot.*it vu ulkkei wera AE. twee verschillende series 
uitgevoerd- Bij de eerste seri» i'in? een aantal kwarts buisjes met monster verloren; 
^Icchtf in een tweetal Bursters kon het gehalte aan cobalt en nikkel gemeten worden. 
Vc'r een herhaling van ce bepalingen vas echter niet иеег voldoende bloed aanwezig 
ir. s>-jasterfles 1. Da-.ron werd de andere - gecarsten - monsterfles aangesproken. Oa 
?*omogene monsters te kunnen nesen verd de inhoud van ^e gebarsten fles tijdens het 
entdocien voorzichtig in een polyethyleen fles overgebracht. In tabel С «ijn de 
x-esultaten van beide series - gecorrigeerd voor de blancobijdrage - weergegeven. 
Voor de meting van het aolybdecn 'procedure lil) werd de volgende werkwijse toegepast. 
Tweerraal 0,5 al bloed verd gevriesdroogd in Spectrosil kwarts capsules. Ka het afsmel-
•:en van de capsules werden de aonsters samen ow*t standaarden en tlanco's bestraald 
in de kernreactor. De bestraling vcn3 plaats in een neutronenflux van 1 x 10^3 n/cm .8 
gedurende 48 uur. Ma een wachttijd van 60 uur werden öe kwarts buisjes met monster 
op de boven beschreven wijze reopend en vie inhoud verder opgewerkt volgens het routine 
scheidingsschema. Aar de twee selpeterzure molybdeenhoudende fracties (aangeduid als 
fractie 6 en 7 in figuur 1} werd 1 m! geconcentreerd zwaveleuur en 1,5 mg ammonium-
moiybds&t toegevoegd. Daarna werd ingedampt tot ca 1 ml, waaraan 1 ml 30$ waterstof-
peroxyde werd toegevoegd. Vervolgens werd weer ingedampt totdat zwavelsuurnevels ont-
ctonden. Na afkoelen volgde aanlenging met water tot 50 ml. Vervolgens werd tweemaal 
geëxtraheerd met 10 ml J$ trioetylamine in tetrachloorkoolstof. Na een wachttijd 

QOJB 1 

van 36 uur voor het ingroeien van Tc werd d'? organische fase geteld in een 1j H 

put van een 5" ж 3" Nal(Tl) 3cintillati©detector. De detector was geplaatst in een 
telopstelling met lage achtergrond. De telduur bedroeg 20.000 s. De resultaten» ge
corrigeerd voor de blancowaarden tengevolge van het Spectrosil kwarts, eijn vervat 
in tabel I). 
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4 trope litre IV t.TRC) 
r*o niet-oertrucvieve method e voor acMvering^arvaiyse is gebaseerd op een kwantita
tieve analyse var, het gamma-spectrum dat aten na neutroneabe3traliag en na diverse 
-xadittijden meet, Ее ueteetielimieieu sx.m nij >Jeze methode principieel hoger dan 
die voor dt-яtmetieve methoden, omdat kleine gammapieken gemaKkelijk kunnen "ver
drinken" in de oomptcnonder.rrond van racioiaoiopen, gevormd uit Endere elementen. 
Hoewel men doc-r d* selectie var. een geschikte be^traliagavacnt- en telxijd, alsmede 
iuor ke'ize van de telopstelljug de detectielimiet kan verlagen, zijn in bloed 
slecht? een beperkt aantal elementen meetbaar. In de gevolgde werkwijze werden 
boven aangeduide speciale maatregelen ter verbetering van de detectielimiet niet 
uitputtend toegepast. 
Voor de bepaling werden porties van C,3>6 ml bloed in polyetheen buisjes afgepipet-
teerd en gevriesdroogd waarna de buisjes werden dichtgelast. fer week werden 
steeds twee monsters, aamen met blanco's en een stukje zinkmetaal als flumonitor, 
bectretld. De neutronenfluz w^s 8 x 1 0 n/cm~.s en de bestralingsduur bedroeg 
5 uur. 
#a een afkoelen ede van vier dagen werden de monsters, blanco's en fluxmonitoren 
met een V-i cm Ge(Li) halfgeleider detector gemeten op een afstand van 3,8 cm van 
het detectoroppervlak; de meetduur was 5000 з. Bij deze (eerste) meting waren 
alleen «?P elementen broom, natrium en kalium meetbaar. Drie tot vier weken na de 
eerste meting werd no^ een tweede uitgevoerd, waarbij monsters, blanco*s en flux
monitoren op het oppervlak van de detector werden geplaatst. De meetduur bedroeg 
Мед. 6000 s. Het element ijzer was in alle monsters goed kwantificeerbaar. Zink 
en rubidium bleken om en nabij de detectiegrens te liggen; soms konden de gehalten 
gekwantificeerd worden, soms kon alleen een detectiegrens worden aangegeven. 
Geheel in overeenstemming met de verwachting, bleken de elementen cobalt en 
molybdeen niet meetbaar te zijn. Als detectiegrens werd voor beide elementen 
uitgerekend 0,16 ug/ml respectievelijk 4,7 ug/ml. 
De ijking van de gemeten activiteiten geschiedde aan de hand van een metaal/zink-
verhouding, die reeds eerder gemeten was. De resultaten van procedure IV, gecorri
geerd voor de bijdrage van de blancowaarde tengevolge vpn de spoorelementen in net 
polyetheen, zijn vervat in tabel E. • 
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2.5 Procedure V (TNO) 

Ter aanvulling en controle op de door hot IRI uitgevoerde analyse met behulp van 
het routine scheidingsschema (procedure I) werd door TNO tweemaal een duplobepaling 
uitgevoerd met het routine ycheidingssehema zoals dat laomenteel in gebruik is bij 
TNO / б /. De voornaamste punten van verschil met de onder procedure I beechreve'i 
werkwijze zijn: 
- Kon3tergrootte van 0,5 ml in plaats van 1 ml; 
- Bestraling van de monsters in Vitrosil kwarts capsules in plaats van bestraling 
in Speetrosil kwarts capsules; 

- Maximale teltijd van 7.000 s in plaats van maximaal 20.000 s; 
- Geen analyse van afgepaste hoeveelheden van de koolbladeren van Boven; 
De resultaten van procedure V zijn - gecorrigeerd voor de blancovaarden- gegeven 
in tabel F» 



- Si. — 

.* ИЗСКОЗК SN QCUCWïLEZ 

* 3.1 Gevoeligheid eu aanwleeurirteid 

Aan dv; gevoeligheid vni sctiveriitgar̂ alytiscixe procedures worat in de praktijk steedr 

eon grens gos+.eld dyor iiet ontreaen va» ét- ̂ pectrumoiidergrond. Als het signaal, dat 

een bepaald radionuclide oplevert, te kle^n ie, "verdrinkt" het in de ondergrond, ue 

detec tielimiet - l.w.z. de kleinste hoeveelheid van het betreffende element, dat 

ouder de gekozen neetoxastandigheden meetbaar is - is dan net overschreden. 

De ondergrond bestaat aai twe<* coaponenter., te weten: de achtergrondsruis (stra

ling afkomstig van de omgeving van de meetapparatuur) en storingen tengevolge van 

radiochemische onzuiverheden (andere radionucliden, die een bijdrage leveren aan 

het gammaspectrum)» 

In bepaalde gevallen kan roen de gevoeligheid verhogen door op een of andere wijze 

de si-ynaal/ondergrond-verhouding te verbeteren. Als de achtergrondsrui3 de hoofd

component van de ondergrond is, dan kan sen het signaal effectief vergroten door een 

groter gewicht aan monster te bestralen en/of de bestralingsduur op te voeren. 

Ook kan men gebruik naken van een speciale telopstelling mot lage achtergrondsruis 

("background"). Indien echter radiochemische verontreinigingen de grootste rol 

spelen in de ondergrond, dan i3 het zinvol om extra radiochemische zuiverings-

stappen te introduceren, die de onzuiverbeden selectief verwijderen. Tenslotte geldt 

dat signaal en ondergrond statistische grootheden zijn. Derhalve zal in het algemeen 

het verzamelen van meer impulsen (bestralen van een grotor gewicht aan monster, 

verlengen van de bestralings- en meetduur) van positieve invloed zijn bij de meting 

van een signaal op een ondergrond. 

fien ander belangrijk punt is de nauwkeurigheid van de gevolgde activeringsanalytische 

procedures. Daaraan zijn twee aspecten verbonden, namelijk enerzijds de reproduceer

baarheid of analytische spreiding van deze procedures en anderzijds het optreden 

daarbij van systematische fouten. 

Als men op grond van experimenteel gevonden elementconcentraties in moestere bloed, 

die van. onderscheiden individuen afkomstig zijn, tót een uitspraak wil komen over de 

ware gemiddelde concentraties in bloed en de ware gehaltegrenzen, dan is bekendheid 

met de grootte van de systematische fouten vereist. Als men wil komen tot een uit

spraak ten aanzien van de "biologisch bepaalde variatie" van de elementconcentraties 

in bloed, dan dient men met name de mate van analytische spreiding te kennen en 

geldt als voorwaarde, dat de analytische spreiding klein moet zijn ten opzichte van 

de biologische variatie. 



ï-.j i~ i.-i.î .rl̂ v-.t.'ö .-«riiie »*.T'- -»О*.1 r*an '•.-... v'-r.t -.'i-.-- -ie- analytische spreiding 
hl-.' -нл. se kvttf•*.:••- vi.*: t-,.':-̂-: tr-'s.'.-" '-j/ic .''ovt'-". si.ri'unt besteed. Is- analytische 
.vr̂ ..iiii,-, ook ор . ад-ог*: ttjïbi. », "-an г.егл'о.>й!.-> werden verekond uit de- multiple's, 
.!•;« op vorncfciJ.- M<T L'J.;;.--,: r. t'-.'V', •.••"ar ;Л:К;г ovi rif t-rs zovee* aogelijk ic-ч: 'Lek* 

o-.;-1.-uidighfeder. «?•„ raui. bc-paa.i.d. •,«-: \-ч^^Че! j.iiig van systematische fouten kosï 
rvirr.jvUjjen irojral W.IT :jouii't* fcej- •>*.'*!• >5<n- net/iCl^n ir; be+. anulysere» van (standaard) 

T(:s. oren^ie :gaterrltflwn,v?t̂ fy<:-or ':- j- -halten ru-n ..ie relevante spoorelementen toegek«!fïc 

of seceriificeeri sijr.. 

'foor dal doel sou e* a standaard icn>tvr taenselijk blood bet meeat geëigend zijn. 

Helaas ii? een dergelijk c.ons*.er - aitharfc voor i-,over ons bekend - niet voorhanden., 

Doe с het Ifil word aa koel var. Во wen / 7,8 / als referentiemateriaal gekozen bij 
procedure I» De kool var boven, die- in feite een soort gedroogd en uitgezeefd 
boerenk^olpoeior i:-, wordt ai tal van jarer door vele laboratoria bij spoorelement-
analyses als referentiemateriaal gebrnikt. Ook op hot 1RI is net dit materiaal veel 
ervaring cpgedrom. We1, zij cpgeaerkt dat voor -sen aantal elementen de concentratie 
iri ie kool van Bower, beduidend bo<?rr I E dan in menselijk bloed» Dit is echter geen 

onoverkomerJijk bezwaar. In de prakiijk blijkt namelijk aat - utits oen de bijdrage 
van de blanco ^oed meet en ervoor corrigeert en mits men niet rond de deteetiegrens 
v?U: do 't^paliftg werkt - nagenoeg ai") с systematische fouten zich voordeen als een 
constante verhouding tussen de gevoaden concentratie en de werkelijke, ongeacht 
de groottt- van de concentratie. 
De resultaten van de analyses var; de kool van Bowen zijn gegeven in tabel A. De over
eenkomst van de gevonden waarden mot de gemiddelden van Bowen / 8 / is bevredigend 
tot goed, behalve voor de elenenten goud en rubidium. 

In het volgende hoofdstuk,dat handcLt over de resultaten voor de afzonderlijke 
elementen, wordt op de kwestie? van analytische spreiding en mogelijke systematische 
fouten nog verder dn det*»ii ingegaan. 
Bij het beoordelen van de te verwachten nauwkeurigheid en het schatten van de 
bepalingsgrens van een analytische procedure (d.w.z.de laagste met redelijke nauw
keurigheid te bepalen elementconcentraties) komt een bijzondere rol toe aan wat men 
de bl&ncobi.idrage pleegt te noemen. Een blancobijdrage treedt bij activerings-
enalyse op als oen te bepalen element niet alleen aanwezig is in het te onderzoeken 
monster, maar ook in de gebruikte bostralingscapsules (bijvoorbeeld vervaardigd uit 
polyethyleen of kwarts). Indien een blanco optreedt, is het eigenlijk niet de blanco
bijdrage zelf, maar de variantie van die bijdrage, welke directe invloed heeft op de 
nauwkeurigheid, en eventueel, de bepalingsgrens van de methode. De vraag is du3 niet 
zozeer: la de blancobijdrage sroot of kl<nn? als woJ: wat i", de spreiding in da 
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Vun d-: ioor one voor V.trc-f.il i-r. Lip^c I ros.il kwrjrt.jb^iojes gevonden blancowaarden 

er. mui spreiding ir- e e \ overzieht >^:-KC-V<EW "n tabel H. üit de daar vermelde cijfe-s 

er, uit he-t getallenmateriaal in «« t«* belle a B , C , £ , e n F zijn voor het merendeel 

var. de ter sprake komoode elemeutoj* ie v«rhoudii-4-:en uitgerekend v a n de te verwachten 

vnriatisfractie, alt d-> Ъ"и:.о-;л=-х1-.-.^-;й ' ;•*: vai -.:ereiucoer>: zou kunnen ï;oraet,,tct de 

actueoi gevonden variatiefrastie ."!">;.? re'hcuu.bi.^on bedroegen voor d e bepaling van dt 

de elementen cedmium, cobalt, koper, ijzer, kwik, molybdeen, antimoon, seleen, en 

zink bij toepassing var; procedure- 1 (gebruik van Cpectrosil ampullen) neer dan 

95 procent; alleen voor arseen werd een lagere verhouding gevonden, namelijk 76 

procent. Voor da bepaling van de elementen volgens procedure V (gebruik van Vitrosi3 

ampullen) bedroegen de- verhoudingen voor koper, ijzor, kwik, molybdeen, seleen en 

zink meer dan 96 procent; voor arneen en antiraocn waren de verhoudingen 72 respec

tievelijk 76 procent. De conclusie hieruit ie eenvoudig: Bij de toegepaste procedure? 

1 en V v&a ae invloed van do ЪХалс•'bijdrage op de reproduceerbaarheid gering of 
2 e er gering. 
Allo analyseresultaten sijs in tabel G neg eons samengevat op een wijze, die met 
naao vergelijking met de resultaten van de andere deelnemers, in het vergelijkend 
onderzoek moet vergemakkelijken. Gegeven zijn de elementconcentraties, die met de 
verschillende procedures gemiddeld werden gevonden, met hun 95-procents zekerheids-
grenzen. Deze grenzen zijn gebaseerd op tweemaal de standaardfout in de gemiddelde 
concentratie en tweemaal de standaardfout in de gemiddelde met&al-zink-verhouding. 
Bij net berekenen van de gemiddelden en de standaardfouten werden conoentratievaarden, 
die volgens de toets van Chauvenet / 9 / uitbijters zouden kunnen zijn, buiten 
beschouwing gelaten» In de laatste kolom van t*.bel G zijn de concentratievaarden 
vermeld, die om redenen, welke plausibel zijn of anders in de volgende para
grafen zullen worden ontvouwd, als de "best values" beschouwd mogen worden* 

*) Daarmee wordt niet ontkend, dat in het algemeen met toenemende gemiddelde waarde 
van een blanco ook de spreiding van die waarde zal toenemen. 

*) Buiten beschouwing bleven die gevallen, waarin geen betrouwbare waarden voor de 
blanco's bekend waren, zoals voor cobalt bij toepassing van de procedures IL en V. 
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H'-t eif.n!cnj: «ntimoon :c":t. riot vco..' b'.,i df ^rcep v..-.ti apüoreleTnenten die volgens 

>ie IL' -ratuur non'.. st>*uct:?.ëf in ЪЗ o--d ««.«ел t*»ïi tauju-u worden. Voor een acti"?erings~ 
-•iraiytisi'he bepaling van -i.it. e'!or-..r»t ix eon chemische afscheiding van het antiaoon 

uj.t heJ, bestraalde monssjr poodaaksi.'Mjk» W«t behulp var; het routine scheidings-

pcheaf. van hefc liil (procedure T, tate'i ?) л.е antimoon aeetbaar, zij het aarglxaal 
vanwege; de tamelijk rrote 3prcidinr Lu <!«» rrdtirilo's» Binnen de grenzen van de sprei
ding Kij» de uitko»u»+en van procedure- 7 (tabel p) iï: overeenstemming met die van 

procedure T. 

Bij procedure I [2? waarnemingen, fcaoel B) bedraagt de analytische spreiding (stan-

daara deviatie) 2,1 rig/яЗ ; op eer- petto anti^oonwaarde van geoiddeld '! ,5 ng/ml 
is dat een variatie/roe tie van 1*5 precent. Bij procedure V (4 waarnemingen, tabel 
F) bedraagt de spreiding 2,7 ng/ml. Ze wel bij procedure 1 ale bij procedure V is 
de variatiefractie in feite zo groot, -lat'gesteld moet worden dat de procedures 
onvoldoende zijn voor <?en redelijk nauwkeurige ant5moonhepaling ia bloed. Blijkbaar 
worden de voor dit element geldende detectielimieten benaderd. Desalniettemin kan 
de bepaling van antimoon via procedure I en V toch bruikbaar zijn bij sterk verhoogde 
concentraties, 
In de literatuur zijn slechts weinig waardon te vinden voor het antimoongehalte van 
totSftl menselijk bloed, Bowon /l/ geeft in zijn literatuuroverzicht een traject van 
1 tot 8 ppb cp, mee als "best value" een waarde van 4»7 ppb. Onze "best value" van 
1*5 + 0,9 ng/ml (tabel 6) voor hst mer-monster stemt qua orde van grootte redelijk 
met de "best value" van Bowen overeen. 

*) De voor het bloed gebruikte eenheden zijn jg/ml en ng/ml. In de literatuur worden 
meestal de eenheden ppm of ppb gebruikt. Aangezien de soortelijke massa van 
menselijk bloed maar in zeer geringe mate afwijkt van de waarde 1,00 gram/ml, 
mogen de eenheden tHg/ml en ng/ml gelijkgesteld worden aan ppm respectievelijk ppb. 
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Arseèïi \s ever:eej's? ^<i ol-"*!::>-. :.l uu с vel^vio uc ?. Ltfratuu?' ni«4 j.ondestructief 
bepaal'? kaï. worden ?'Iet лет rc-iti-ii; smoii ii;;vuliois'i '.̂ rocerturo I, tabel B) 
xs arseen goed beuaalbaax. De «f^nii^elde waarde bedraagt 1,b? i^g/nl, terwijl 
voor de 2:i vaamesi acen du .-"̂ r.-b/drduevi.-v-ie Г'-* procent bedrpagt. Drie van de 
vier volgens procedure V (hi'insi ?) "bepaalde waarden voor arseen zijt. in goede 
cvereenstetaaing met de waaiden volders procedure ï; slechts één waarde bij proce
dure V "springt" eruit. Ais "best value" voor het arseengehalte van het aengEonster 

bloed wordt een waarde van 1,7 ,£. °»- (it;Al (tabel 3) aangehouden. 

TJit net cijfermateriaal van een eerder door TNO verricht onderzoek / to/ van meer 

aan duizend' monsters menselijk bloed blijkt dat het araeengehalte van het bloed 

varieert net een standaard deviatie van ca 100 procent van het gemiddelde arseen-

aivef.u. In eerste instantie na«~ dus d» bovpiigenoetsue analytische spreiding van 

2-3 -jrc^ea'c H1? acceptabel worden bcsc&r.uwl* 

?vycu / ? / gaefi in fijr. literatuuroverzicht voor arseen een traject van 2 tok 

: Л ррЪ op, raet als "beet value" een waarde van 7,7 ppb. Uit het onderzoek van TNO 
/1 J Ъ1'.jkfc het genuadelde aroe^r-gehaite van het bloed ruim 2 ppb te zijn» Hieiste* 
Vr;r.f;eieken ie de door ons bepaalde waarde 1,7 £ 0»2 ng/ml voor het mengmonster 
Mor-d in goede overeensceniFdiuj. 

'-•.3 Broom 

Het element broom kan activeringsanalytisch«zowel nondestru».-ief als destructief 

bepnald worden, bij de destructieve bepaling (procedure ï, tabel B) bedroeg de 

ge-Tiiddelde waarde 3,67 yg/ialj de standaard deviatie voor de 20 metingen was 12 

procent. Bij de nondestructieve bepaling (procedure 17, tabel E) lag de standaard 

deviatie lager, namelijk 6,4 procent; hier bedroeg de gemiddelde waarde voor het 

broomgehalte 3,73 pg/ail. Als "best value" wordt een waarde van 3,7 + 0,3 ugAl 

(tabel Gr) aangehouden. 

Uit de literatuur kan worden opgemaakt dat de biologische spreiding van de 

brooragehalteri in het bloed in de orde van enkele tientallen procenten ligt /ll/# 

Ren analytische spreiding van6,5 of 12 procent lijkt derhalve besliet acceptabel* 

beven / 7 / geeft in zijn literatuuroverzicht voor het broomgehalte van menselijk 

bloed een traject van 1,3 tot 10 ppm op, met als "best value" 3,3 pjn. De^yoor 

het mengmonster bloed bepaalde waarde van 3,7 +, 0,3 ug/ml is hiermee in goede 

overeenstemming* 
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Cadmiuzi 1з Ы'\ е.>а.едт :L- ::\\:V Г^:^Г.К1\Г*.\С'Ь V ЬГ-Г: :I» -ЧЬ chemische atVc*.- -
din<sr kat: w..?"K-.\ ..••:-~ctf*'. : V v : :=- мг "•Т2.:Л1.'_*г •? ioü vin h t xv.uv.ne seheidin sr-i::;--::? 

sproet dur<-- I,t:ii-pl 7.) :•(•-:-.•. .-v.- ;:?.-ic^ ïr-grhrJ te ran n^t a}oed nabij de de tec t ie -

£-rens te aiggen. \ c c r '.> :,r:\ > -"'' ï>e:vu.'^fi k^a '1-vohts eer. detcct ie l imiet vfsros" 

vastgesteld. 2r. v- r^atei'-..?. io *r. gtvalion was ?.;г uiogelijv oa bet caümiur.gehaltp 

•',£ kwantificeren; he.-; • • T V ' ieH?- r-r.-jr-..-eg JyJ ng/ai xet >ier, rtandaard deviat ie ras 

0,65 ng/jsl. ]>r2 re lut ieve fout ir dus ca 32^'. Eij procedure V bleek het eadraiuR 

:'n het geheel n i - t kw$j.vi.ficeorfc-:ar te S I J E ; de detoctielifidet was daar 3 ng/mi, 

De b i j procedure I pevender. ««Middelde vaaroe van 2,0 £ 0,4 ng/ml ( tabel fl) voor 

het cRdmiiungehalte van 'aet x-if-graenster bloed stemt goed overeeu met de resul ta ten 

ven een eerder 'toor TNO verr icht ondersoek met behulp van atomaire-absorptie 

spectrometries Uit het ci.iforafeteriïtal voor meer dan duizend monsters menselijk Dices 

/ 1С/ b l i j k t .het ïaciiniuisgehalt»? g?nidd«l<3 2,0 ppb te z i jn . De gevonden spreiding 

(analytische spreiding pi IK biologische va r ia t i e s ) bedraagt 1,4 ppb. Bowen jij 

geeft in ztjr, 1.it<*ratu*jp.jvrrsicht voor hot cadaiumgehalte van menselijk bloed 

oen t ra jec t v.m Ъ tct 7 ppb op, mei oen '•best value" van 6,5 ppb. 

Chroom 

Het element chroom weri r.î t bij hot vergelijkend onaerzoek betrokken. Desan.."'anki: 
lijkt het nuttig in бе discunsie er toch enige aandacht aan te besteden. V or 
menselijk bloed en легат worden in de literatuur waarden opgegeven, die nogal 
stark variëren; het verrchil bedraagt soms wel een factor 200 / 12,13» 14, 15 /. 
Bo5;en / 7 / vermeldt in zijn literatuuroverzicht voor het chroomgehalte van menselijk 

bloed een traject van 6 tot 530 ppb, met een "best value* van 54 ppb. Behne en Diel 

/16/ hebben er op gewezen dat sterke fluctuaties van het chroomgehalte bij een en 

dezelfde persoon mogelijk zijn, en wel als functie van de glucose-spiegel. Waar

schijnlijk is deze fluctuatie - naast contaminatie - mede een verklaring voor het 

tamelijk brede traject aan waarden dat in de literatuur voor chroom in bloed wordt 

vermeld. 

Er is een duidelijke trend te bespeuren dat de gerapporteerde waarden voor chroom 

in bloed en serum met de jaren lager worden /15/. Be oorzaak hiervan moet gezocht 

worden in het feit dat men het probleem van contaminatie met chroom M j monster-

name en analyse (tijvoorbeeld tengevolge van het gebruik van roestvrij stalen naal

den, met bichromaat schoongemaakt gla.;work, atmosferisch stof) steeds meer gaat 
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.".e- «a:L«'>i -.o '•.'':i'-c-Lf- ; i. i •• ••:-?. >i. :r::-:-_:l} rjля..!;.,-,> 'r'ioeii l i j k t momenteel ca f 

1 

?i,« besir-ii' •-5 V4'- • :- - ' • ' ?*• l'"' -Лг" *J? '-'"".- ir. >-ea flux van 1 x 10 n/ca!" с 

er, H-.:u me.-ïtjuir v-ir. . . . •:• r ..;;ЯОСА. С _n e^n p'.its.?intillatiedetectcr l i jk t nex. 

ciiyi~t,{>iLilie I M '-. . ; . < . :•: J.'HÏVSO:.*- aió-hej--jinè: redelijk a-eetbaar te z i jr tp 

•f.i-if van d<̂  ouU L̂ Ke • :hr->or—у ï ar:-„ivi*vit. 2ьп probleem i s echter dat chroor-SI 

bOiUilvc- loer ro-i. ' iO va>. Lh-:r{c".yjh'- neijtrenen mot -~.roo»-50 ook nog door de react..*.-

var melZn ПРИГГЗ^-»'. r.-.-t ij:.«--r volgvus ie rt-a^ti-jv-ir^.lijking 

54F e m,a)51Cr 

k.-i2» ortetaên. De rate waarin h<*t ijzer 3toort hangt nu af van het aandeel van de 
snolle--neui.ronö.i:?luji in ds bt-s^ralin^Efaciliteit waarvan men voor de activering 

gebruik maakt» Cp basis* гаь een chrooKgehalte van 6 ppb en een ijzergehalte van 
4ÊC j>$m werd een scoaJ.ting goiraakt van de bijdrage van het ijzer aan de chrocm-51 

activiteit, bttr-.il-kt.-ii oj> de .set te -:вгоот-Ь1 activiteit (d.w.s. alleen cbroom-'J* 
ontr.'-.aan <iit ciirocE-SO), Bij br-rcraling van bloed in de E?R van het B.CS te Pett-... 
(?S?, flux 5 x »0 •' n/oi^i, üO Mtf, 1967) ligt de Mjdrage van het ijzer op 60# 
/17/. -?ij gel ruik van !•:• bentraiings-kansien van ГЕР0 van Ш te Harwell (Engeland) 
ia de bijdrage van ?-*.. ijzer «• 56^ /1ö/. fÜJBkova en Krivanek geven voor 
de bijdrage van het ij'̂ ei- bij bestraling in de WRS van het KRI-CAS te Rez (Tjechc-

slcwakije) een waarde var» slv-hts 3£» De- auteurs suggereren dat vele van de tot nu 

toe in de literatuur gepoeodo correct'.efac toren voor de bijdrage van ijzer aan de 

ehroom-51 activiteit te hoos souden zijn. Bit zon met name het geval zijn als geen 

volkomen chrooxavrij i.-j2«r gebruikt werd voor de vaststelling van de correctiefactor. 

Enig nader onderzoek op dit. gebied lijkt dus gewenst. In elk geval is het duidelijk 

dat voor een betrouwbare bepaling van het chroomgehalte van totaal bloed óf de 

snelle-neutronenflux in de te gebruiken bestralingsfaciliteit zoveel mogelijk ver

laagd wordt, 6ï dat men het ijzergehalte van het bloed nauwkeurig medebeptalt en 

op basi3 hier* *n een correctie aanbrengt» Overigens ziet men in de literatuur dat 

voor activeringsanalytinche bepalingen van chroom men steeds meer de voorkeur geeft 

aar. serum ala matrix boven totaal bloed. 

-.2.6 Cobalt 

Volgena de literatuur /20/ is cobalt een van de elementen die zich activeringsanaly-

tisch ook nonde3tructiftf laten meten. Daartoe is echter nodig dat men de bloedmon

sters vrij lang bestraalt in een tamelijk hoge neutronenflusr en/of de monsters na 
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• j ..-• ' • Ч -. '• 1- ''T-i •.•••;. • -.=;'•• Г -с'. "••?'.">'• С М О Г d.-tectOr Ket £ï.U V\>?-

.. • •: •': • ,-. .•'."...••.•. v... ....; f. .:•' "<".OJ"-' >.•:-?•:. :n.vi Ь' !.a*ve na ;iftt voldaan bL;; f 
;. • . .'.. „:--\.. .'С :••:• U:-::-••* L V-' : <• 4:j J :.r; ' f/rijr̂ ivire 1V). AlS dtttoctiegrcns is 

• •!• '•-.: :•.••/"'. c.\ .;•.. \ .-..-. i M---ei 0-); i cobaiiv?eh liter, van menselijk sleed iigge: 
• .• ' ; v .-1 '::•. -:.rT i.x-..-. \ '• 'if. ч. <{>. or--». " '.:• 1 r<-/<r.l ei' kleiner. 
••.:•• :•..- ?.'C.:c: :•: ;••••_ ••.:• »j--r.r>'.-•?; -,-:«:> п.- . гч.о^П'^Лг.леЪ.^зееКеоа blijkt net со-

•.•."•'..;•;• t-i i с >.-..ч >- ' •". :-i:- Л ;'-.Ъ.1 л.- ас U ; •. i iareit? van do pepaling t« liggen (feabel 
г с . Vr'..-,.. ?•'. ri..t •;'•.;.-,adci.ie <-;ob9li,.joh&lte, bepaald via procedure I, bedraagt 
•-•>:'• K</'s".; : -r-?»;. u-ar « к ;-•••.Ьг«? /cor '.0 waaraeaingeri is 0,72 ng/ntl, dus bijna 
. ': ;!',:»»•„, J-- LV-:O r-rit''.te.'. vtio 'jroc-cdu.-ö V,namfcl3jx 0,C9 en 0,88 ng/ral,lig-

:;4!.-i Лл he:zei£c.« jebi .). 

Oarist ccbf.it **r* vur <".e se» ..-л Jooi het HI7 gevraagd spoorelesenton in het bloed 
:s, i< ;k he!:, gerlen de grot--- pianlaard deviatie in de cobaltgehalten bij procedure 
:. «"rrfoiî - hot -oot>.! njft:h.olto :.auwiceuriger vast te stellen. Daartoe werd in een 

.••or.ia.» aicv.stKrr het со*..л] toenailte nogmaals met hot routine scheidingsscheoa geaetei;, 
"•:••:• r:• L,; echtr--.- >г- d» Lcctr<±l'in{.:?d!.ar word opgeroerd tot 48 uur, terwijl voorts ie 
•;ct?i.'ithoodK.a'Jc eiutiefractie r.og eer. extra radiocheiLiaehe suiveringsstap onderging 
;.р1-оолЛигсг TI, i-Abel C ) , ï»e ftirate nerie metingen leverde twee waarden op, namelijk 
•"',$'. *r. 0,37 ng/sil. Bi.; de tweede sorie bepalingen resulteerde voor een zevental 

K«vt1n^en een gemiddelde wb&rie. van 0,45 ng/ml;voor deze laatste serie metingen werd 

•u- tweede (geoarsHen) aonsterfles get ruikt. Be spreidinj in de tweede reek. metingen 

is 1ьл?., namelijk 0,04 ng/яй,hotseen ca 8 procent van de netto cobaltwaarde is. 
*'*i.7eli,il:erwijs 12. des:o kleine spreiding1 te danken aan het feit dat voor de bepaling 
van dé chemische opbrengst aan cobalt in de telfractie gebruik werd gemaakt van 
c.itsIt-57 fcis een soort interne standaard (zie verder onder de beschrijving van pro

cedure II). De jreifdddelde waarde van de tweede serie netingen (0,45 ng/al) ligt ca 

'.et: kwart iioger dan die uit de eerste 3erLe metingen (0,36 ng/ml). Mogelijkerwijs 

it: öezo verhoging het gevolg van contaminati«:, b.v. tengevolge van het overbrengen 

val de inhoud van de gebarsten fles naar een polyetheen fle3. Als "beet value" ZHL 

voor het cobalt in hot jnengnor^er bloed een waarde vrtn 0,4 +, 0,1 ng/ml worden 

aangehouden (tabel ü). 

De bl-mcowaarde tengevolge van de bijdrage uit Speet rooi1, (procedure I en II) 

ы draagt ca G,02 iif» Dit ir» en 8$ van het (netto)cobaltgehalte van het bloed. 
De i-lancobljdragu bij gebruik van yitrosil kwarts: capsules (procedure 7) is beduiden-i 
hof.;?Tt namelijk 0,9 ng, met een ..itanda/trd deviatie vun 0/* ng. 
ly wAHrden dio ii. de literatuur voor cobalt in bloed en oerura worden opgegeven 
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iepen nopal uiteen, зоаз we' aiet meer dsn een f но tor ̂ uizeni. Boven /*// vermeldt 
in zijn li teratUüroverKicnt e«ii traject van 0,2 - 2C0 ppb. De door hem genoemde 
"oost value" /ar. '~J.: ppb geeft- Bc wen .ja, сок onder voorbehoud. Ook hier zij opge
merkt dat sterke fluctuaties van net cobaltgel.alte bij een en dezelfde persoon 
mogelijk cijn, en veï a "'s fucotde var. de tflucosespiegel ir' het bloed /16/. 
Daar het cobaltgehalte va o ж-nsfilijk bloed vermoedelijk seer laag is, kan gemakktlij£ 
een (sterke) stijging var het gehalte optreden tengevolge van contaninatie bij acn-

sternasie en/oi' analyse. Bij etr aetiveringsanalytische bepaling van het cobaltge-

halte dient men bij een radiochemische afscheiding van het cobalt het ijzer vol

ledig acuter te honden. Zondor speciale meettechnieken wordt namelijk eventueel in do 

oobaltftoactie aanwezig ijser-59 bij meting met een Nax(ïl) scintillatie kristal voer 

eobalt-60 aangezien, en dit resulteert dan in een te hoge waarde voor cobalt. Uit 

de literatuur krijgt men de indruk dat aan dit aspect niet steeds voldoende aandacht 

is besteed. In het licht van het bovenstaande is men derhalve geneigd om voor cobalt 

eerder de lagere waarden te vertrouwen dan cLe hogere. De laagste door Bowen /lf ge

noemde waarde voor het cobaltgehalte van bet bloed is 0,2 ppb. Deze waarde komt саза 
grootte overeen set de voer het mengmonster bepaalde waarde van 0,4 ± 0,1 ng/ml. 

7 Goud 

Met het routine ssheidingsscheraa (Procedure T, tabel B) kon van het element goud in 
vijf gevallen slechts kwalitatief de .aanwezigheid worden vastgesteld. In dt 15 over
ige gevallen was het mogelijk het goud kwantitatief te bepalen. Voor de gemiddelde 
waarde voor het goudgehalte var het bloed werd 0,011 ng/ml gevonden. De standaard 
deviatie is 0,009 ng/ml'., hetgeen 85 procent van de gemiddelde nettowaarde van het 
goudgehalte van het bloed is. Bij de analyse volgens procedure V werd het goudgebal te 
niet gemeten. Bij de nondestructieve bepaling (procodure IV") kon het goud niet wor
den gedetecteerd; de bovenste bepalingsgrens lag daar bij 12 ng/ml. 
De blancowaarde bij procedure I tengevolge van de bijdrage aan goud uit de gebruikte 
Spectrosil kwarts capsules is 0,0022 ng. Dit komt overeen met 20 procent van de 
(netto) goudwaarde voor het bloed. 
Bowen /7/ geeft in zijn literatuuroverzicht een waarde op van 0,35 ppb als het ge
middelde goudgehalte van menselijk bloed. Brune e.a. /21 / vermelden een waarde van 
0,55 ppb (gemiddelde van 8 personen). Bij personen, die aan goud zijn blootgesteld, 
kan het goudgehalte in het bloed enorm stijgen; bij rheumapatienten bijvoorbeeld, 
die met colloidaal goud worden behandeld, heeft men gehalten tussen 2.000 en 7.000 
ppb waargenomen /4/. 



]••;- i>. d-es.? ft'tdiv- bt'P'is»l<:o w a v u ъ ir: Ct;';! " +_ ••. . "Ot: г^/.г! voor net goudgehaltc van 
:\:i *i-..-üj;Eorif:t-er L'iot-i Ii*-4 <-«»i. f.-u:f;r ./. *:or MX> la^sr ion de literatuurwaarden. 

-ki ij niet iui Urli.-.k. aat H r.rvaa -n ex^c :«. гап'^аак 1з-_ V- rt-o».=delijk speelt » ?n 
?coring (2yst?jr:it.Lŝ hK lev!-', i»i 1л аг>.--?уг:е r.ed'.- o-n :-oie E.j de koclbladereii van 
Scw»n (tabrt'j /) Kffr! п-лзелчЛк o« r v;c^.ig^hu'j tr- gcvoiidon, dar. sleciits 36 procent 

Het eloneiit kaliuia 1-on Ln het. .*ioéd ïxndestructief gemeten worden bij procedure 17 
(tabel E ) . £••: jemidicldü waarde bedraagt '570 ug/ml* De spreiding in de 16 ver

kregen waarden is 1 ET- VC/VL, d.w.z. ca 10$ betrokken op de netto kaliumwaarde van 

het bloed» De blancovaarde tengevolge van de bijdrage v&n kalium uit de gebruikte 

polyetheen bestralirëiscapsuües kor. gehee?. worden verwaarloosd. Bij procedure I en V 

werd het kaliumg<s:i&lie niet gemeter; ^ 4 . ̂ c echter wel mogelijk,namelijk door het 

tellen van de doorliep v a^ de residu Bowex 2x8 kolom faangeduid als 2 in figuur 1) 

Eowen / 7 / geeft in zijn iiterstuvrcversaeht voor het kaïiuogehalte van menselijk 

bloed een traject van 1450 tot 2770 ppm op, met een "best value" van 1737 ppm. 

De voor het mergmonater gevonder /jeraiddelde waarde van 157C ± 170 ug/ml (tabel G) 

stemt hiermee overeen. 

3*2.9 Kopor 

Het element koper is activeringsanalytiscb nonde3tractief niet meetbaar in bloed» 

Met het routine scheidingsschema is koper met een redelijke reproduceerbaarheid be

paalbaar. Procedure I levert een gemiddelde waarde van 0,917 ug/ml op (tabel B ) . Be 

spreiding in de gemeten 16 waarden is 0,042 ug./ml, hetgeen correspondeert met een 

re.' tieve fout van 4,5$» Procedure V* geeft een gemiddelde waarde van 0,77 ug/ml» 

met een relatieve fout van 2,f$ (tabel P ) . Op basis van de relatief kleine sprei

ding moeten beide gemiddelde waarden als significant van elkaar verschillend worden 

beoordeeld. Dit velschil zou het gevolg kunnen zijn van een (systematische) fout 

in de voor koper gemeten mefcaal-zink-verhouding in één of beide procedures. Voor 

het kopergehalte van de koolbladeren van Bowen werd bij procedure I een gemiddelde 

waarde van 5,7 ppm gevonden (tabel A ) . Bowen'S gemiddelde voor koper in de kool-

bladeren is 4,7 ppm. Dit zou kunnen duiden op een positieve systematische fout in 

procedure I in de orde van 20 procent. Indien de waarde van 0,917 ug/ml daarvoor 

gecorrigeerd zou mogen worden, dan resulteert een waarde van 0,76 ug/ml voor het 

kcpergehalte van hot bloed. Deze laatste waarde is in goede overeenstemming met de 



geTr.'iaoldc. waarde чап ..г-" .-•: Фото V" ' tab^l f ) , 41*5 eet.prjaió wordt nu voor kcjer o» .̂ 

"besi, value** van '),S!;' £ 0,115 \%/:Л ••ta'.gehouiea \ taV-l l ) . 

Bowen / ? / ö'-soft In ::i;",n i"i tarat-iuri/wrzicLt voor iie-t kcpei*£eh&3te van menselijk 

blcect een ti-aject van 0,52 to t !."',0 pre. op, niet. een "best \-aiwen /an 1,1 ppa. Dfe 

voor het meng^eiutcv bepaalde wuii.r-.l-- v;^: 0, :£ _+ 0,»." O ^ / B ! (tabel (?) i s hiermee 

i r overeen stensniuj. 

•Tenslotte, de beven vermelde aiMlytiseüe j-prsicin^er (5»5 $ b i j procedure I en 

2,5 $ b i j procedure V) l i jden v-3ldoer.de k le in cm een rede l i jk betrouwbare schattLrg 

te лшкеп var d«~ biologische v a r i a t i e van net kopergehalrfce van het bloed. 

3.2.10 Kwik 

Eet element kwik kan activeringsanalytisch na een chemische afscheiding uit het be
straalde bloed worden gemeten; volgens de literatuur /20/ sou kwik ook nog nonde-
structief bepaald fcunnez. worden. Bij de hier gevolgde nondestructieve methode 
(procedure I?) was hat kwik niet detecteerbaar; onder de heersende omstandigheden 
bedroeg Öe delectiegrens 670 ng/ьЛ. Met het routine scheidingsschema kon het kwik 
ia de monsters bloed gemakkelijk Wsorden gemeten. Procedure I (tabel B) leverde een 
gemiddelde waarde van 10,4 ng/ml op. Dr» spreiding in de 22 waarnemingen is 1,6 ng/sl, 
of 16 procent. De hoogte van de spreiding wordt in sterke mate bepaald door de aan
wezigheid var» êên uitspringende waarde, namelijk 1- 5a. Laat men deze waarde vallen, 

dan is de spreiding voor do 21 resterende bepalingen nog maar. 12 procent relatief. 

Procedure V (tabel P) geeft voor het kwiKgehalte van het bloed een veel lagere waardv. 

namelijk 3»82 ng/ml. De spreiding in 1e afzonderlijke resultaten is slechts 0,25 

ng/ml, d.w.z. 7 procent relatiejT. 

De resultaten van procedure I en V vertoneu duidelijk een discrepantie. Hierbij 

zij opgemerkt dat beide waarden ( en met name die van 10,4 ng/ml) aan de hoge kant 

zijn voor bet kwikgehalte van menselijk bloed. Uit h«?t cijfermateriaal van een eer

der door TKO verricht onderzoek / ю / van meer dan duizend monsters menselijk bloed 
blijkt dat het kwikgehalte rond 1,4- ppb ia, met een standaard deviatie van ca 100 
procent* 
De tamelijk hogo waarde, die bij procedure I werd gevonden kan moeilijk aan een 
systematische fout in de analyse worden toegeschreven, omdat de voor de koolbladeren 
van Bowen gevonden waarden (zie tabel A) in overeenstemming zijn met het gemiddelde 
van Bowen. Waarschijnlijk is hier sprake van contaminatie van het gehele mengmonster 
bloed. Bij de monsterpreparatie (afpipetteren in de kwarts buisjes, vriesdrogen en 
Aichtsmelten) werd zowel door TNO als door het IRI een extra aantal buisjes met Uoeo 
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als reserv~ к l-.is.rt-*ev»&.-:t. ?-i jcvi-i.r ir.î .v :-ni? ove~N?o"tl<vvr> re&erveV.tlsje, 
i..cr het TF.Ï >1 за- •#«. L'.R •"•.f, v.:.rl •.:••. г: Г;/> or -.«..••. лг.Ляп'оси4. ^ t behulp van proce-lurt. 
Va Hieruit ГР:--З1 t^erie <-••?.. '-t .rir .x: -1 \f*/.s.':f *ri«r waarde do resultaten vnn pro-
ce-lui*e I beverrlnie.-., Verrcl.ce.-:- araxyt-oerdv ?K'> Ь-t stormier ii: £é"n van zijn twee 
reserve luir.iés suet dc.el\'U. r^t; .-..±.--9 waaruit с•*••:. waai'de var 4,f ngymi te voorschijn 
Irwaa. Het 1RI r;iz 'Liarop 'e -;.•_*..:.!..; v;i.v: het ruide re rostrvebuisje van TiO met procedure 
Ij hieruit resulteerde ее. «.̂ чг-Ь '.'tr. £,0 Usr/ci» Beide laatste waarden zijn in over-
ecnstemEiiig &ot i<= eerc>r :o."r T.:.Q иг-gevoerde- analyses aet behulp var; procedure V 
(*ьЫ:1 ?}o Ir: eli: ro'.Vi *'..: hei djicblijK iat de analyser m e t de oorsaak van. de dis
crepanties zijn. 
Ьч spreiding in d-з afzonderlijke resultste*, uaaelijk 1é$ (eventueel 12# bij proce
dure I ec T& bij procedure V;,lijkon ьесг wel acceptabel om een redelijke meting van 
de biologische variatie van het kwikgehalte in menselijk bloed mogelijk te maken. 
Men dient rich uc'.ter vel te геаНзегьп -lat de bovengenoemde procentuele spreidingen 
li.1 aensters not lagere /rwikniveau's enigszins kunnen toenemen. Bij de reeds boven 
aangehaalde studie vir. TUL werd een totaie spreiding (analytische spreiding plus 
biologische variatie) van ca M\}£ gevonden. 
5.>wer> /?/ ?eff"t ir aijn licerahiuroversicht voor het rcwikgehalte van menselijk 

bloed еэп traject van 1 xot 13 p?o op, met een "best value" van 8,3 ppb. Deze "best 
v&lwj'is beduiden'! hoger dar. de gemiddelde waarde van 1,4 ppb, die als gemiddelde 
voor neer dan duUcnd nensters neaauiijk bloei door TNO werd bepaald. 

."•„2,11 Molybdeen 

Molybdeen kan activeringsanalytisch alleen na een chemische afscheiding uit het be
straalde bloed worden gemeten. Bij toepassing van het routine scheidingsschema (pro
cedure I en V) bleek het raolybieeEgehalte in de buurt van de detectieliaiet van de 
analyses te liggen (tabel В en P ) . Voor de 19 waarden van procedure I bedraagt de 
spreiding 0,71 ng/ml op een gemiddelde van 1,60 ng/ml, hetgeen een relatieve sprei
ding van 44$ is. Bij procedure 4 ligt de geciddelde waarde hoger, namelijk op 6,4 
ng/ml, terwijl ds- spreiding daar 2,0 ng/ml is, d.w.z. 31 procent relatief. Over de 
merites van procedure 1 en V bij de bepaling van molybdeenconcentratie in bloed 
moet blijkbaar hetzelfde gezegd worden als in het geval van de bepaling van het 
antimoongehalte, namelijk dat de methoden in de actuole vorm op dit punt eigenlijk 
ontoereikend zijn. Desalniettemin kan de bepaling van molybdeen via procedure I en V 
toch zinvol zijn als het gaat om opsporen van (sterk) verhoogde concentraties. 
Omdat molybdeen êt.v. van de zeven door het RIV gevraagde spoorelementen in bloed i«-, 

i.e«,k 'w?t .-r'-.wruifc h.Л riCi.y.-JCfc-ig'v'iJ4' ;>')vv/'f)'irig'.r vact t<* rtf-1)о*, Daartoe werd ir 



een vijftal monsters a^t Eolybdeengehalfce *etaeten volgens procedtire TTT„ De?<? proce

dure is gelijk aan procedure T, aet dien verstai.de dat de bestralingstijd van het 

monster van 24 uur op 48 uur wordt gebracht, terwijl de uiolybdeenhoudendê fractie 

nog verder radioeketfJ.sch via een extractie wordt gezuiverd» De resulterende gemid

delde waarde voOi het molybdê rigeüültw van het Hoed was 0,62 ng/ml (tabel D); de 

spreiding in ie vijl" afzonderlijke waaraan was 0,24 ng/ml, d.w.z. 39 procent. 

De blancowaarde tengevolge van. de bijdrage uit de Spectrosil buisjes (procedure I 

en lil) bedraagt 0,4 ng met een standaard deviatie van 0,1 ng. De blaneowaarde kost 

dus overeen met 67$ van het netto molybdeengehalto van het bloed. 

Bowen /7/ geeft in zijn literatuuroverzicht voor het molybdeengehalte van menselijk 

bloed een traject van "> tot 160 ppb op . Als "best value" houdt hij de laagste waar-i 

aan, die ontleend is aan Morgan en Holmes /22/. Deze auteurs maten het molybdeen

gehalte in 13 mannelijke en vrouwelijke personen en vonden een traject van 0,5 tot 

1,8 ppb, met een gemiddelde waarde van 0,95 ppb. De voor het mengmonster bepaalde 

waarde van 0,6 + 0,5 ng/ml (tabel G) is daarmee in goede overeenstemming. 

3.2.12 Natrium 

Het element natrium kan in het bloed gemakkelijk nondestructief gemeten worden. 

Bij procedure IV (tabel E) was de spreiding 85 ng/ml, d.w.z. 3»4 proeent. De blanco

waarde tengevolge van de bijdrage van natrium uit de gebruikte pölytheen bestraling* -

capsules kan geheel worden verwaarloosd. 

Bij procedure I en V werd het natrium niet gemeten, alhoewel dit gemakkelijk te 

realiseren is; het natrium is nagenoeg geheel .geconcentreerd in de HAP-kolom (zie 

figuur 1). 

Bowen /7/ geeft in zijn literatuuroverzicht voor het natriumgehalte van menselijk 

bloed een traject van 1360 tot 2700 ppm op, met een "best value" van 2019 ppm. 

De voor het mengmonster gevonden waarde van 2470 +, 250 Mg/ml (tabel в) lijkt daar
mede vergeleken wat aan de hoge kant te zijn. Vermoedelijk is dit het gevolg van de 
toevoeging van natriumcitraat aan het mengmonster bloed als antistollingsmiddel. 

3.2.13 Nikkel 

Het element nikkel laat zich activeringsanalytisch alleen destructief bepalen. Via 
een (n,p)-reactie met snelle neutronen kan uit nikkel-58 het radionuclide cobalt-58 
gevormd worden. Het cobalt-58 komt samen met cobalt-60 (gevormd uit cobalt-59) in 
de cobalthoudende elutiefractie van het routine scheidingsschema terecht. Bij toe
passing van procedure I bleek nikkel in de buurt van de detectiegrens van de be-

http://verstai.de


paling te liggen. In acht van de 22 gevallen kon slechts een detectiegrens worden 

opgegeven. Voor de resterende 14 vaarden bedraagt het gemiddelde 9f8 ng/ml, met een 

standaard dev .atie van 5,5 ng/ml (55 ̂ rocbnt relatieve iout). Bij procedure V vera 

het nikkelgehalte niet gemeten. Bi,i procedure II (ter bepaling van het gehalte aan 

cobalt) kon ook het gehalte a&n nikkel nauwkeuriger worden vastgesteld. De eerste 

serie metingen volgens procedure II (tabel C) leverde twee waarden op, namelijk 

10 en 13 ng/ml (monsterfles 1). Bij de tweede serie bepalingen, welke in zevenvoKl 

werden verricht, resulteerde een gemiddelde waarde van 23 ng/al (monsterfles 2). 

De standaard deviatie voor de zeven monsters van de tweede serie bedroeg 6 ng/ml, 

d.w.s. 27$ relatief. De discrepantie tussen de gemiddelden van de eerste en ie 

tweede serie moet waarschijnlijk geweten wordon aan het" feit dat van verschillende 

monsterflessen gebruik werd gemaakt, Vermoedelijk is bij monsterfles 2 een zekere 

contaminatie opgetreden, waardoor te hoge waarden aan nikkel worden gevonden (zie 

ook de discussie bij cobalt, sectie 3*2.6). Als "best value" voor het nikkelgehalte 

worden de waarden voor de eerste monsterfles aangehouden, te veten 11 +, 3 ng/ml 

(tabel G). 

De blancowaarde van de gebruikte Spectrosil buisjes bedraagt 3 Qgf d.w.a. 30$ van de 

netto nikkelwaarde Van het bloed. 

Bowen /l/ geeft in zijn literatuuroverzicht voor het nikkelgehalte van menselijk 

bloed een traject van 20 tot 400 ppb op. "Best value" voor het nikkelgehalte is 

47 ppb. 

3-2.14 Rubidium 

Volgens de literatuur kan het element rubidium activeringsanalytisch zovel 

nondestructief als destructief worden bepaald. Bij de toepassing van het schei-

dingsschema (procedure I tabel b) was het rubidiuagehalte van het bloed goed meet

baar. De gemiddelde waarde bedraagt 3,13 ^g/ml. De standaard deviatie voor de 

14 waarnemingen is 0,31 Mg/ml, d.w.a. 10 procent. Bij procedure V werd rubidium 

niet meebepaald. Bij de nondestructieve methode (procedure 17) bleek het rubidium-

gehalte van het bloed rond 'de detectiegrens te liggen. In 13 van de 16 gevallen kon 

alleen maar een detectielimiet worden opgegeven. De drie resterende metingen le-

verdear een gemiddelde waarde van 3,83 ng/al op, met een relatieve standaarddevaatic-

van 14 procent. 

Boven /7/ geeft in zijn literatuuroverzicht voor het rubidiumgehalte van menselijk 

bloed een traject van 1,7 tot 6 ppm, met een "best value" van 2,33 PP». De in deze 

studie gevonden waarde van 3,? ± 0,3 Hg/ml (tabel G) stemt daarmee redelijk over

een. Toch moet het niet uitgesloten worden geacht dat in de rubidiumanalyse een 

systematische fout aanwezig i«. Bi,' ie metxru: «tvn -ie kooi v«p Bowen (ta. .!.i.} won 
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volgens procedure I een waarde van 70 + 6 ppm bepaald. De door Bowen aanbevolen 
«aarde is echter lager, namelijk 53 ± 4 ppm; dit zou mogelijkerwijs kunnen duiden 
op een systematische fout in procedure I ter grootte van 3<$. Als hiervoor gecor
rigeerd sou woxdsn, dan loopt het rubidiumgehalte van het bloed terug tot 2,3 ± 

0,2 ug/ml. Als "best value" wordt nu een waarde halverwege 3,1 en 2,3 aangehouden, 
namelijk 2.7 +.0,7 Mg/ml. 
De gevonden analytische spreiding bij procedure 1 (in de orde van 10$ relatief) 
lijkt voldoende klein om een nauwkeurige bepaling van de biologische variaties van 
het rubidiumgehalte van menselijk bloed mogelijk te maken . 

3.2.15 Seleen 

Eet element seleen kan activeringsanalytisch zowel destructief als nondeetructief 
gemeten worden. Voor een nondestructieve meting is echter wel «en tamelijk lange 
telduur vereist, b.v. 500 min. /20/. Voorts blijft het de vraag of bij een dergelijke 
meting het gehalte aan seleen «el met voldoende nauwkeurigheid kan worden vastgesteld 
Er komen namelijk steeds meer indicaties dat seleen in diverse biologische materialen 
tussen tamelijk nauwe grenzen varieert. Kleine verschillen in concentratie kunnen 
soms al leiden tot of geassocieerd zijn met vrij grote biologische verschillen of 
effecten; een voorbeeld hiervan is de invloed van seleen bij vitamine Б deficiëntie . 
/23/. Het behoeft daarom geen betoog dat een analyse van seleen alleen dan zinvol 

is als de methode wordt gebruikt, die een goede reproduceerbaarheid bezit. 

Onder de heersende omstandigheden van procedure IV kon seleen niet gedetecteerd 

worden; de detectielimiet lag daar op 1,6 ug/ml. Met het routine scheidingsschema 

(procedure I en V) liet seleen zich met een goede reproduceerbaarheid meten. Bij 

procedure I (tabel B) was de spreiding voor alle 22 monsters ca 13# relatief. 

De grootte van de spreiding bleek in sterke mate bepaald te worden door de aan

wezigheid van één enkele uitschieter (namelijk monster 1-11b); als deze uitschieter 

niet in beschouwing wordt genomen, dan bedraagt de spreiding voor de resterende 

21 monsters nog maar 5»5 procent. De spreiding in de vier waarden» die bij pro

cedure V (tabel P) waren verkregen, bedroeg 3*7 procent. Pe gemiddelde van beide 

analyses (0,109 Mg/ml ев 0,112 ug/ml) stemmen uitstekend overeen. Als "beet value" 
wordt een waarde van 0,11 + 0,01 ug/ml aangehouden (tabel 6). 
Uit het cijfermateriaal van een eerder doof THO verricht onderzoek /ю/ voor meer 
dan duizend monsters menselijk bloed blijkt dat de gemiddelde seleenconcentratie 
in het bloed 0,14 ppm bedraagt met een standaarddeviatie (d.w.z. analytische sprei
ding plus biologische variatie) van slechts 17 procent. De in deze studie bepaalde 
waarde van 0,11 + 0,01 ug/ml (tabel G) voor het mengmoneter klopt goed met het 



bovengenoemde gemiddelde. Bowen /7/ geeft in zijn literatuuroverzicht voor het s<>-
leengehalte van menselijk bloed een traject van 0,07 tot 0,32 ppm op, met als "best 
value" 0,19 ppm. 

3.2.16 IJzer 

Het element ijzer is in iiet bloed via activeringsanalyse zovel nondestructief als 
destructief te meten. Bij de nondestructieve bepaling (procedure IV, tabel E) be
droeg de standaard deviatie voor de 16 waarnemingen 26 уg/ml, hetgeen 6,4 procent 
is van de ijzervaarde van 404 у g/ml. Bij de destructieve bepaling volgens procedure 
I (tabel B) was de standaard deviatie voor 14 waarnemingen 22 Цg/ml, hetgeen 4,8 
procent van hat gemiddelde ijzergehalte van 463 ug/ml is» Be spreiding bij procedure 
V (tabel F) tenslotte vas het laagst, namelijk 15 У g/ml voor vier waarnemingen, 
hetgeen overeenkomt met 2,8 procent van het ijzerniveau van 332 yg/ml. 
Ondanks de kleine spreidingen lopen de gemiddelden van de resultaten van procedure 
I; ÏV, en V nogal vat uiteen (zie tabel G). Als "best value" voor het mengmonster 

wordt hier de mediane vaarde van de drie gemiddelden aangehouden, te weten 460 +, 

30 yg/ml, welke waarde verkregen werd bij procedure I. Bovendien laat de bij proce

dure I.gevonden waarde voor het ijzexgehalte van de koolbladeren van Boven zien dat 

er bij procedure I geen systematische fout van betekenis aanwezig is in de meting 

van het ijzergehalte (tabel A ) . 

Bowen /7/ geeft in zijn literatuuroverzicht voor het ijzergehalte van menselijk 

bloed een traject op van 330 tot 525 ppm, met een Hbest value" van 464 ppm. Be voor 

het mengmonster gemeten waarde van 460 ± u g/nl stemt hiermee uitstekend overeen. 

Be bovengenoemde spreidingen bij procedure 17, I en 7 (resp. 6,4 #» 4,8 j& en 

2,Q$) lijken voldoende klein om een nauwkeurige bepaling van de biologische variatie 

van het ijzergehalte in menselijk bloed mogelijk te maken. 

3.2.17 Zink 

Het elerent zink, tenslotte, kan zowel via nondestructieve als via destructieve 

neutronenactiveringsanalyse worden gemeten. Bij de gevolgde nondestructieve bepaling 

(procedure 17, tabel B) bleek het zinkgehalte van het bloed rond de detectiegrens 

te liggen. Bij zes van de 16 waarnemingen kon alleen een detectielimiet aangegeven 

worden • In de resterende tien gevallen was het mogelijk het zink te kwantificeren. 

Be spreiding bedroeg 0,97 yg/ml, d.w.z. 18 procent van de zinkwaarde van 5» 45 у g/ml 
Bij de destructieve bepaling volgene procedure I (tabel B) bedraagt de spreiding 
voor 16 waarnemingen 0,25 у g/al* hetgeen 4,4 procent van de zinkwaarde in het bloed 



- 30 -

is, die hier 5г84 ug/ml bedraagt» Bij procedure V (tabel Ï") is de spreiding in de 
vier waarnemingen 0,14 ig/ml, ofwel 2,5 procent van het «inkgehalte van 5#70 pg/ml. 

De gemiddelde vaarden voor bet zinkgehalte van het bloed, die volgens de procedures 

I, IV, en V verden verkregen, stemmen goed met elkaar overeen. Als "best value" voor 

het aengnonster houden we hier het gemiddelde van de drie gemiddelden aan, te veten 

5,7 + 0,7 ve/al (tabel в). 
Boven /7/ geeft in zijn literatuuroverzicht voor het zinkgehalte van menselijk 
bloed een traject van 3,4 tot 14 ppm op, met een "best value" ten 6,5 ppnu Deze 
vaarde is in overeenstemming met de voor het mengoonster bepaalde vaarde van 5»7 +, 
0,7 tf/ml. 
De analytische spreidingen, die bij de procedures I en 7 verden verkregen (4,3 pro» 
cent, respectievelijk 2,5 procent) zijn zo klein dat een redelijk nauwkeurige bepa
ling van de biologische variatie van het zinkgehalte mogelijk is. 
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3*3 Discussie van de diverse actiycribasanalrtische ï/rocsdures 

3*3*1 Nondestructieve procedures 

Van de zeven door het RI7 gevraagde spoorelementen zijn er volgens de literatuur in 

principe vijf (broom, cobalt, rubidium, ijzer en zink), die nondestructief bepaald 

kunnen vorden /20/. De resterende twee elementen (koper en molybdeen) kunnen acti*» 

veringsanalytisch alleen na een chemische opwerking van het bestraalde bloedmonster 

gemeten worden. 

Met de bij deze studie gebruikte uitvoeringsvorm van de nondestructieve methode kon

den de elementen broom en ijzer goed worden bepaald.De elementen rubidium en zink 

bleken rond de detectiegrens te liggen. Soms konden „beide elementen gekwantificeerd 

worden; soms was het alleen mogelijk een detectielimiet aan te geven* De detectieli

miet voor de elementen rubidium en zink is in de praktijk gemakkelijk te verlagen 

door een wat andere procedure te kiezen, zodat ook deze twee elementen met voldoen

de nauwkeurigheid gemeten kunnen worden* Ter verlaging van de detectielimiet staan 

de volgende wegen open: (l) bestraling van een groter gewicht aan monster, (2) ver

lenging van de betralingsduur in de kernreactor, (3) verlenging van de meetduur van 

de monsters, (4) gebruik van een detector met een groter actief volume* Se bepaling 

van het cobaltgehalte van het bloed vereiet een drastische verlaging van de detectie» 

limiet, en wel in de orde van grootte van duizend* Dit lijkt het beste te realiseren 

als men naast de zojuist genoemde maatregelen ook nog gebruik naakt van een "put" 

Ge(Li) halfgeleider detector (inmiddels op het IRI gearriveerd). 

Bij de nondestructieve bepaling van de vijf bovengenoemde spoorelementen kan men 

zonder (veel) extra moeite ook nog informatie verkrijgen over andere spoorelementen* 

Zeker is dat men kalium, natrium en seleen kan meten in spectra, die na twee verschil

lende afkoelperioden worden opgenomen* Nagegaan zal echter moeten worden of bij een 

dergelijke nondestructieve bepaling van het seleengehalte van het bloed de reprodu

ceerbaarheid wel voldoende groot is* Gezien de tamelijk kleine biologische spreiding 

van de se] eengehalten in menselijk bloed heeft immers een seleenbepaling alleen zin 

als de analytische spreiding eveneens gering is (zie discussie oneer sectie 3*2.15)* 

3.3«2 Destructieve procedures 

Van de zeven door het HIV gevraagde spoorelementen zijn met behulp van het routine 

schuidingsschema er vijf (broom, koper, rubidium, ijzer en zink) met voldoende 



nauwkeurigheid te itc-ten. De concentraties van de twee restorende elementen (cobalt 
en molybdeen) blijken in de buurt van de detectiesrens Ъе liggen; over deze laatste 
twee elementen kan das alleen kwalitatieve informatie vorden verkregen. Met het rou
tine scheidingsschena kunnen verder aog de belangrijke elementen arseen, antimo'. *>, 
kwik en seleen worden bepaald alsmede het element goud. 
De detectielimiet van het routine scheidingsschema voor de elementen cobalt en 
molybdeen is zonder veel extra moeite te verlagen, zodat ook deze twee elementen 
met voldoende nauwkeurigheid bepaald kunnen worden. Daartoe wordt het bloedmonster 
tweemaal zo lang bestraald als normaal, terwijl de cobalt- en molybdeenhoudende 
elutiefracties nog verder radiochemisch gezuiverd worden; de cobalthoudende fractie 
via een ionenwisselingsprocedure en de molybdeenhoudende fractie via een extractie 
Bij verlenging van de bestralingstijd lijkt ook een nauwkeurige bepaling van cad
mium mogelijk, zeker als men de cadndurohoudende fractie via een eenvoudige procedure 
verder radiochemisch zuivert. Bij vergroting van de bestralingsduur (en eventueel 
ook de teltijd) zal ook de onnauwkeurigheid in de bepaling van het antimoqngehalte 
teruglopen. De blancobijdrage tengevolge van het antimoon en molybdeen uit de 
kwarts bestralings-capsules blijft echter een probleem. Tenslotte, indien langer 
bestraald wordt en de cobalthoudende fractie verder radiochemisch gezuiverd wordt, 
dan valt ook het element nikkel met voldoende nauwkeurigheid en gevoeligheid te 
bepalen. 
Samenvattend kan gesteld worden dat bij een relatief kleine aanvulling óp het rou
tine scheidingsschema nu met één enkele bestraling (48 uur bij 1 x 1 0 " n/cm' s) 

van slechts één milliliter bloed niet alleen de zeven gevraagde elementen bepaald 

kunnen worden, maar ook nog zes andere belarrrijke elementen, te weten arseen, 

antimoon, cadmium, kwik, nikkel, en seleen alsmede het element goud. 

Het aantal elementen dat met behulp van het routine scheidingsschema bepaald kan 

worden laat zich nog verder uitbreiden. Eet element natrium is aanwezig èp de HAP-

kolom (zie figuur 1) en kan zonder verdere chemische bewerkingen worden gemeten met 

een Hal(Tl) scintillatiedetector of met een Ge(bi) halfgeleiderdetector. Dit geldt 

eveneens voor het element kalium, dat in de zoutzure doorloop van de residu Dowex 

kolom aanwezig is. Volgens de literatuur moet het mogelijk zijn om in de zoutzure 

doorloop van de Dowexkolom na een adequate chemische afscheiding, ook nog de ele

menten cesium, fosfor, strontium en zilver te bepalen /3»4/. 



ïïit het voorafgaande volgt d^t bij een destructieve activeringsanalytische proc* . -

(zowel de rouJinemetbodieken van het xfil als van TNO, en beide enigszins aangepc.t 

voor het bepalen van cobalt, molybdeen, en nikkel) aanzienlijk meer relevante 

spoorelementen bepaald kunnen worden dan bij de louter nondestructieve procedure. . 

daarentegen vereisen de destructieve procedures meer mankracht, tijd, apparatuur гг. 
chemicaliën; zij zullen dus üogere kosten met zich mee brengen. De vraag aan wel ie 

procedure de voorkeur gegeven stoet worden kan dus niet zonder meer beantwoord 

worden. De keure zal grotendeels afhangen van de vaarde die men toekent aan de 

informatie, die \oor een bepaalde som gelds of binnen een bepaalde periode verkre

gen kan vorder. 3e informatie-inhoud dient primair beoordeeld te worden naar <* 

medisch-biolorirche relevantie van de spoorelementen en hun biologische varia

biliteit al-acce naar de betrouwbaarheid vaarmee bloedmonsters gesomen en de 

nauwkeurigheid en gevoeligheid vaarmee spoorelementen bepaald kunnen worden. 

"in het al̂ cT.etn ss.1 gelden dat naarmate meer spoorelementen worden bepaald, te

gelijkertijd }et aantal analyseerbare monsters zal afnemen, irdien men tenminste 

criteria van '„o'taal te spenderen tijd en/of geld aanhoudt. 

Voor het optimaliseren van de baten/kosten verhouding is het nuttig om naast non

destructieve en destructieve activeringsanalyse ook nog andere analysetechnieken 

voor 3poorelesenten in cesehovving te nemen. Zo kan het bijvoorbeeld voordelig 

zijn oa,wanne^r een nendostruelieve activeringsanalytis''he procedure wordt gevolg: 

het element koper via atomaire-absorptiespectrometrie of via spectrofotometrie te 

bepalen. Voorts zijn er een aantal elementen, die zich via neutronenaetiverings-

analyse niet of slechts taaelijk ongevoelig laten meten, zoals bismuth en lood; 

het element lood bijvoorbeeld is gemakkelijk te meten in tamelijk kleine bloed

monsters (25 microliter) met behulp van atomaire-absorptiespectrometrie /10/. 

Tenslotte zij opgemerkt dat het nuttig kan zijn -zelfs als men besluit tot een 

analyse van een beperkt aantal spoorelementen in een uitgebreide reeks van monsie ... 

daarnaast toch een kleine serie monsters op een groot aantal spoorelementen te 

onderzoeken, omdat daarmee wellicht onvermoede relaties kunnen worden gevonden.Bi;; 

леп routinematige bloedbemonstering zal in het algemeen geen groot bloedmonster 
afgenomen kunnen worden. Volgens opgave van het RIV bedraagt het beschikbare mom ' 
bij seriebemonstering 3 tot 5 ml. Met het routine scheidingsschema is het mogeliji. 
om minstens 13 relevante spccrelementen te meten in monsters van 1 «1. Dit beteken 1. 



- :4 -

dat een voluae van 2 tot 4 ml beschikbaar blijft vcor andere analyses, b.v. van 

nog meer (zware) elementen en/of organische componenten, zoals enzymen, drugs, 

farmaceutica en gehalogeneerde koolwaterstoffen. Meting van een groot aantal para

seters in één en hetzelfde monster geeft de mogelijkheid om correlatiestudies uit 

te voeren. De aanwezigheid van correlaties kan een positieve factor zijn in het ver

krijgen van meer inzicht in de origine van spoorelementen, htm mebabool -rgedrag 

en/of hun toxicologische werking. 
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Tabel A 

Spooreleaentgehalten in de kool van Bowen 

" • • • • " • — -

Deze studie; Bowen's gemiddel

Element Eenheid Aangegeven fouten- den en bijbehorende 

grenzen sijn 95$ standaard devia

sekerheidsgrenzen ties /8/ 

antimoón ppm 0,07 +, 0,01 0,07 +. 0,02. 

arseen ppm 0,11 + 0,02 0,H +=0,03 

broom ppm 27 + 3 25 + 2 

cadmium ppm 0,76 + 0,09 0,76 + 0,19 

cobalt ppm 0,08 + 0,01 0,06 + 0,01 

goud PPb 0,84 + 0,11 2,2 + 0,3 

kwik ppm 0,19+0,01 0,17 + 0,03 

koper ppm 5,7 + 0,7 4,7 i 0,6 

molybdeen ppm 2,4 + 0,6 2,3 + 0,5 

rubidium ppm 70+6 53+.4 

selenium ppb 127 + 5 t37 ± 17 

ijzer ppm 124 +, 11 117 + 16 

zink ppm 35 + 2 32 + 2 



Tabel P. Bepalin* теп epoorelenmiten In blood net aetiveringaanalyse (Procedure I ) , uitgevoerd door IKI 

Serie Spoorelenentgehalten In bloed 

Г.. 
L . 

» 

... 

Serie 
Sb 

in ng/»l in ng/sl 
Br 

ia Mg/ml 
Od 

in пд/al 
Co 

In ng/al 
Au 

in nft/al 
Co 

in / j g/ml in П£/в1 
No 

In ng/nl 
Xi 

In ng/nl 
kt Se 

in /«p/ftl lit (ju/al Г.. 
L . 

» 

... 

l -t fc 

b 
- o ,6 a ) 

0,1 
1.5 
1,4 

4,5 
4,4 

* 2 , 1 4 > 
4 2,4 

0,09 
0,07 

- -
9,9 

4 2,6 
1р.г°^ 

9,2 
3,0 

2,6 
2,7 

0,1 у 
0 , ' l 

Г.. 
L . 

» 

... 

'e 
0,8 

6.7 

0,8 
1,4 

J»> 1,3 
1,6 

0,0!) 

0,17 
$0,J03 
$0,004 

«• 9 ," 
4,7 

1,6 
2,2 

?.o 
»,7 

15 
9,7 

« , 0 

0,1'V 

0,11 

Г.. 
L . 

» 

... 

1-5 * 
b 

1,6 
0,9 

1,2 
1,6 

3.0 
5.3 

2,7 
£ ' • •3 

0,60 

о,?г 
0,0062 
0,0093 m 1V> 

1,6 
2,2 

?.o 
»,7 

(, 8 
11 

?.o 
3,0 

0,1'V 

0,11 

Г.. 
L . 

» 

... 

1-4 " 
b 

4,4 
?. 2 

1,7 

•,6 

3,2 
5,6 

1,4 

1.6 

о.зс 

0,59 

0,00?2 

0,0023 0,0» 
4 , 3 
t * .7 

1.5 
1,7 

* 5 , 4 3.2 
3.C 

0 *J' 

Г.. 
L . 

» 

... 

1-5 e 

ь 
1,4 
1,6 

1.9 
2,1 

4,1 
3,9 

3,0 
2,7 

2.4 
a ,8 c ) 

$0.002 
$0,002 

0,94 
0,91 

5.n*> 

lo,5 

'',7 

1,6 24 
5,5 
2,8 

0,11 
0,11 

',,11 1-е * 
b 

1,5 
1,4 

2,4 
2,3 

2,8 
3,0 

f 1.1 
2,9 

$ 0 , 0 3 

1,1 

0,010 
0,013 

0,88 
0,92 

7.9 a.7 
§ 0 , d 

5,8 
<S 3.1 

3,5 
г,-

0,11 
0,11 

',,11 

1-7 * 
Ь 

0,3 
0,1 

2,3 
1,8 

3.6 
3,5 

2,5 
1.5 

0,51 
0,94 

0,017 

o , i 7 o ) 

0,95 

0,9» 

8, (f. 
11,0 

i,c 

1,4 

i l 

4,8 
b,f> 0,11 

0,11 

1-8 a 

b 

- 0,8 
- 0,5 

2.4 
1.8 

3,7 
4.1 

1,4 
f 0,7 

1,8 
2,5 

^ 0,002 
0,0015 

0,94 
0,96 

9 И 
9.8 

t.r. 
1,0 

3,6 
$ 4 , 8 

3,5 
3,2 

0,12 
%12 

O.M 
1-9 * 

Ъ 
3.0 
0,6 

»,7 
1,5 

5,6 
3.B 

Й 1 . 1 
1,5 

0,57 
0,55 

0,005 
0,012 

0,96 
0,96 

10,1 

11,4 

2,9 

0,5 
8,3 

14 

0,12 
%12 

O.M 

1-10 • 0,8 
- 0,6 

i , e 

1.6 

3.7 
3.9 

& 1 . 0 
* o , e 

0,60 
0,76 

0,037 
0,021 

0,94 
0,92 

10,t 

11,5 

1.1 
0,7 

* 5 , 8 
5 4,7 

— 0,12 
0,11 

1 - 1 1 * 
ъ 

2,6 
0,6 

1,2 
0,5 

4,0 

3.6 
S i . 3 

1,7 

0,48 

0,13 

0,015 

0,0055 

0,94 
0,85 

10,3 
10,C 

3,0 

1.1 

$ 4 , 6 
11 

— 0,10 ^ 

gemiddelde 
•tandaerd 
deviatie 

1.5 

8,1 

1,67 

0,49 

3,67 

0,43 

2,00 

0,63 

0,73 

0,72 

0,011 

0,009 

0,917 

0,042 

10,4 

1,3 

1,60 

0,71 

9,8 

5,5 

3,13 

0,31 

0,105 

0,006 
— •-

e) Begetieve werden aogelijlt door conrevtie roor blanco 
b) Bet - teken geeft «en dat een bepaalde /rectie ver'ore» la gegaan vow O* aiielyee 
e) Onderetreejite «aarde eijn niet яеедооде» voor de toerekening ran дояШеМе en *1*пй»ьги d»vibti«-. 
d) Het signaal «aa niet «eetbaars dwteotleliaiet geeobat. 
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Tabel С 

Bepaling van spooreleEenten in bloed niet aetiveringsanalyse 
(Procedure II), uitgevoerd door IftI 

Serie monster-
flee 

Spoorelementgehalten Serie monster-
flee 

Co in ng/ml Ni in ng/ml 

II-1 a 
b 

1 
1 

0,35 
0,37 

10 
13 

gemiddelde 0,36 11 

II-2 a 
b 
с 
d 
e 
f 
g 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

0,41 
0,50 
0,42 
0,49 
0,44 
0,45 
0,46 

25 
27 
18 
32 
15 
19 
25 

gemiddelde 0,45 23 

standaard deviatie 0,04 6 



?:-.ЪЛ I' 

Bepaling' vac spocnv.leKC-ntr-.-. t:t Ъ.ооХ not .'tctiverir-gpanulysre 

procedure I I I ) , uit^cveca-u aoor IIU 

i 

3<-rie I QehHlte &.чп ciolybdeen in Kg/ml 

1IT-1 а 
h 

d 
e 

0,62 

0,58 

0,54 

1,0 

GeKidd^Tflo 0,64 

rst&ndaard devia i i s 0,24 
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Isabel S: Bepaling van spoorelenionter. in bloed mot activeringsanalyse (Procedure IV 

uitgevoerd door ГКО. 

r  • 

Srocrel oiientgehalten 
Seri e Br 

in .«g/ml 
К 

in vg/al 
Na 

in иг/al 
Rb 

ii. и g/al 
Pe 

in и g/ml 
Zn 

in l»g/nl 

IV-1 a 

ъ 
а 

1V-? 
- ъ 

3,7 
4,2 

1570 
1770 

2430 
2540 

<10 
3,3 

570 
400 

<7,2 
7,2 

IV-1 a 

ъ 
а 

1V-? 
- ъ 

3,8 
3,4 

19Ö0 
1340 

2550 
2320 

<ó,0 

<6,1 

410 

380 

5,0 

5,5 

iv-з a ъ 
4,0 
3,8 

1530 
1780 

2430 
2470 

<6,2 
<6,2 

390 
390 

5,6 
<5,1 

IT-4 a 

b 
3,9 
3,7 

1660 
1420 

2620 
2460 

<7,4 
4,Д 

470 
430 

5,2 
5,1 

IV-5 a 

b 
3,0 
3,6 

1540 
1330 

2460 
2410 

3,3 
<7,5 

410 
380 

<5,4 
<5,4 

iv-6 a 

b 
4,0 
3,9 

1470 
1500 

2570 
2510 

<5,8 
<5,9 

410 
430 

4,1 
<5,1 

IV-7 a 

b 
3,7 
3,3 

1470 
1520 

2400 
2450 

<8,0 
<7,8 

420 
370 

7,1 
4,9 

IV-8 a 

b 
3,7 
3,4 

1760 
1570 

2520 
2310 

•8,3 
<7,8 

390 
400 

5,1 
5,2 

gemiddelde 3,73 1570 2466 3,83 404 5,*5 

Standaard 
deviatie 0,24 165 85 0,55 26 0,97 
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• 

Tabel P: 3epaling van spoorelosentcn in blosd sset activeringsanalyse 
(Procedure V), uitgevoerd icor ТЯО 

Serie 
Spoored eirentgehalten 

Serie Sb 
in ng/ml 

As 
in ng/ml 

Cd 
in ng/ml 

Co 
in ng/ml 

Hg 
in ng/ml 

V-1 a 
b 

1,3 
7,0 

1,1 
j6i> 

<3 
<3 

<0,5 
'0,5 

4,1 
4,9 

V-2 a 
b 

2,0 
1,6 

1,5 
1,9 

<3 
<3 

0,69 
0,88 

3,5 
3,8 

gemiddelde 3,0 1,5 <3 0,79 3,82 

standaard 
deviatie 2,7 0,4 Л, - 0,25 

Oerie 
Spoore lenen, tgehalcen 

Oerie 

in №/mi 
Mo 

in ng/ml 
Se 

in yg/al 
Pe 

in ig/ml 
2n 

in \g/vH 

V-1 a 

b 
0,77 
0.77 

8,6 
5,6 

0,11 
0,11 

528 
524 

5,8 
5,8 

V-2 a 
b 

0,78 
0,74 

<3,0 
4,9 

0,12 
0,11 

555 
524 

5,5 
5,7 

gemiddelde 0,77 6,4 0,112 532 5,70 

standaard 
deviatie 0,02 2,0 0,005 15 0,14 

a) Onderstreepten waarden zijn niet meegenomen bij de berekening van het 
gemiddelde en de standaard deviatie. 



? <s*-l G: Or^ïs'-cbt ven de per procedure geronioii rfenidüel de ap»orel>is<;rrr s.^-wtctr'.tion in ho-t Ы->.-Д vs1 Hjt-choren'le 
94?' sejorhel-lo^remor. (ai., iaatatu a ' i roa var. u e c t i e "*.!)•• 

г — ' ' — 
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t 
r 
I *">r,at.er-
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f i f£ ! 
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_-.._ 
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1 
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'• _ 
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t 
r 
I *">r,at.er-

f i f£ ! 
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_ 
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л • t- r 2 g/vr.flrt-re 

i 
'•> ж 'г 4',!.!ito?B 

"Г!чд1; val .e«." 

_-.._ 
1гдлг.'.с: 

г — ' ' — 
1 
! 

'• _ 

! 

1 1 

| 7 0.ОГ.Э t 5 T 
. . 

_ 

! ' ^ 1 V-; <.! : i '>, * 

_-.._ 

• A.rs чт. 1 

1 

i ;»" i •-••, 

_ 

— «• - . . 0 ! 1 .7 + V ' , 

' 
1 

1 

1 

1 
Г 

7 . ' ' i f\.; 

, _. .... -

•'M» . -V.» 

_ 

— 
•'•''" Л ' M 4 . 7 . + •,< 

' 
1 

1 

• - J : . ^ 

1 

1 

- . 0 i <%•'• , _. .... -

•'M» . -V.» 
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• — 

* K ' 3 < 3 
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1 

1 

: ' v » ' t n p . ' i i l C . ^ A 3 . ? i , 
, _. .... -

•'M» . -V.» 

— 

• — 

.-..* 

' 
1 

1 

.'; r.i 
( -

; ! f»,"4 1 _• o , 0 0 -
L C U ' ' i 

• 'Z-Cvus 
( -

1 i i ! i « 7 0 £ 170 1370 t '7-J 

л , ^ * . 0 , 1 5 

j 
i 

1 t'.:-t:*V -sM 1 1 o,'.)J+,o,ir 
-

0 , 7 7 

1370 t '7-J 

л , ^ * . 0 , 1 5 

j 
i 

1 
Л. i k n * / o l l j 10,4 i, ч!,6 - < f-" ](i З . Ь / -w t.) 

j 
i 

1 
: " J i j -Mö ;U n g ma ' 1 , 6 j t 0 , 4 0 , 6 i 3 • * 3 J O O 5, ' i 0 , 6 . - 0 , 3 

— 
• :::-t2".ua 
1 

- « / « 1 I 2 4 7 0 +, 2 5 0 2470 i Г>50 
— 

, .. . 
, ïïikkol 

Я в / ï l 1 
с 

*0 +, 4 Il 
23 X 6 

H 4 Ï 

ï( •..':>!. I I U B »»*/rt 1 3 , 1 + 0 . 3 3 , 0 i 0 , 8 2 , 7 + 0 , 7 

- S e l e n i u m - « . ' c l t 0 , 1 0 9 +, 0 , 0 0 4 • 0 , 6 0 ,11 0 , 1 1 JL 0«<" 

! I J z ^ r . jg /ml 1 4 6 0 +, 3 0 4 0 0 *, 4 0 530 460 x 30 

i S i n k u e / m l 1 5 , 8 i 0 , ; 5 , 5 + 0 , 8 5 , 7 5,7 i 0,3 

Oreer*!;:*! uevra&gae elementen « i jn эхЪга oeiijK-t 



У.х^Х П 

•'efil^-Iel.ie (.-lancovrisr.!-л чг. и. L\ \ i>~--.: .;• •..-.•-.^r'. &vi'.-.tit *.ai- :.ь *if3-.,uderlijke 

vrjittrremingen TOOI- Spec; rj:«ï 1 «̂v .•- /r^c^'i:?-;- >} au Vi'.:r.- i ' kvr-.rtc \procedure V 

üif-rceiit 

arseen 

cadmium 

cobalt 

koper 

i^zer 

kwik 

aolybdeen 

antimocn 

seleen 

zink 

Spec t.vy.- i l avivti 

genu dd e "/ie 
blanco 

Ug) 

0,17 

0,38 

0,1'j 

2,9 

69 

0.C3 

0,40 

1,4 

0,16 

3,3 

re la t ieve 
?, tand & art! 
•jteviati.v 

5'-* 

64 

40 

ас-

•."£: roc^ i kwarts i 
fl>;-t^: .„•fcaii-i-aoj-Cie re la t ieve a a n t a l i 
fci-.tiCv'S ! I*-.;*cy Ê f&rv.i s s r i b l a n c o ' s j 
/.•carter. ieviasie gemeten 

(;••-) 
i 

i i0 0 J 4 ICO TI-r ' 
У 1 

* -
••52 9 

95 s 
i i 2-.1 45 7 

1 • «5Ю 68 ^ 

iO C,0P 96 *) 45 ; 

;o 1,0 óü 6 
t 

1С; •» r.f. 7? 
i 

* '.• 1,y 75 

10 /-# " 72 11 

*; ïn deze getal len zitie-я ook rlaricn's verwerkt, d ie t.'tj de studie van 
de genalten a&n armeen, seleen en kvuk in bet bloed var. eon duizendtal 
atinneli.jke 18-jarige ifederland'. n; vori ^eael-en /10, . 



Figuur t 

ScheidingsschaE^. vc-or da analyse лш <i*j liieaienten 
As, Se, Hg, Sb, Cu, Co, Pe, Mo, Zn, Cd, Xi, Cr, ür \n biologische materialen 

H.SC, ,Н.,0Л Destructie 
2 V : 2 

HBr Dest i l lat ie 

Residu 

Axroken 

Destil laat 

I 
70 % HCl 0, 

HCl Gas Destillatie 

20 ml сone. HBr 

20 ш! cone* HBr 

20 Dl cone, HBr m— 
Afroken 

8 M HCl 

20 ml 4 M HCl 
+ 0,2 % H202 

20 al 3 % Na S03 

20 ml 3 % Na2S03 

< 

20 ml 8 M HCl 

20 ml 3 M HCl 
* 0,2 % H202 

20 ml 0,5 M HCl 
• 0,2 Z H202 

20 ml 0,02 M HBr 

20 ml 3 M HN0. 

20 ml 3 M HN0 'i-

I Na 

00 

w 
o 
а 

_^ P, K, Na, Ag 

_ Cu, Co, Ni 

-» 

Fe 

Zn 

Cd, Mo 

Cd, Mo 

Fracties 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

'*) 

<7) 

Fracties 



аудзуиздо 

"••• H'itcws- зрг*'к'. • .v-.,> .•-rr'C-r.'-ejl.Vi.fcia .dt yoox d<* M-jdragen aan di t ouderzoek welke-
г-e'ovcra si.jn к 02- о- **-лг '*«• vi.». D.-..jb (?S0), a»* juffrouw* A. Kalkaan (IRI), de heer 
.7,J, Kroon (ïRl), 'U neer F. Leî ifeWfe.r :Trfo), 'iè boer A.W.H, van der Meer (IRI) ea 


