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SAMENVATTING.

I)oel van het onclerzoek was, eenige bijdragen te leveren
t o t k e n n i s v a n  d  e  k  o  o  I  z  u  u  r  a n h g  d .  r a s  e ,  w e l k e
zich in de roode hloedlichaampjes bevindt als zeer sterk
werkzame katalysator van de reactie HrCOreCOz * H:O.

In Hoofdstuk I worden eenige methoden besproken ter
activiteitsbepaling van het enzym.

Het blijkt, dat het enzym nog is aan tc toonen in eetr
bloedverdunning van 1/100.000.

I-Ioofdstuk II. Het enzym kan van het Hb worden ge-
scheiden, door een Hb-opl. te schudden met alcohol en
chloroform. Na centrifugeeren is de bovenstaande vloei-
stof practisch kleurloos en bevat bijna het oorspronkelijke
enzymgehalte van bloed.

Tot verdere zuivering schudt men met Ca3(pOa)2, ge-
volgd door ultrafiltratie.

Het aldus verkregen preparaat is nog werkzaam in ecn
conc. van 1/,0n, is in poedervorm langeu tljd bestendig,
llevat geen katalasc en peroxydase, en vertoont geen Oxy
FIb spectrum.

Uit Hoofdstuk III blljkt, dat het voorkomen van het
enzvrn onafhankellik is van het Hb-gehalte:

a. Een aantal lagere zeediercn bezitten u'ol het enzynr,
doch geen Hb en omgekeerd (R r i n k m a n). Tevens is
hier cen methode aangeg-even om het enzym uit zeeane-
monen te isoleeren.

b. Van de verschillende organen bliikt de koolzuur
anhydrase speciaal in de pancreas voor te komen. Flen
rnethode wordt àangegeven om het enzym uit de pancrcas
te isoleeren.

c. Het bloed van pasgeborenen bevat een hooger l-ll>
gehalte, cloch een geringere enzymwaarde dan dat van
volwassenen.

Tevens bevat dit hoofdstuk eenige gege\rens over tle



50

concentratie van het enzym in het bloed van I'erschillende

rnenschen en dieren.
Hoofdstuk IV toont aan, de inactiveering van het enzym

door enkele giften, speciaal het CO en het HCN, waardoor

verband gelegd wordt met andere haeminefermenten'

Hoofdstuk V beschrljft de verhoogde weefsel oxydatie

door het enzym en de gunstige invloed op de hartspier-

actie.
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