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Hva kan måles med ioneselektive elektroder?
Svært mye. 
Selektiviteten avhenger av membranens og 

elektrodens utforming. 
I medisinsk klinisk kjemisk laboratorium:
Na+, K+, Cl-, ionisert-Ca++
pO2, pH, pCO2,
(Substratmengder) – Glucose, Laktat
(F-, NH3, NO,   ++)



Alle ioneselektive elektroder har: Måle- og Referanse-
elektrode. Disse står i væsken det skal måles i. 
Spenning (potensial)/ ledning (ampér) mellom 
elektrodene måles. Spenningen som måles over 

elektrodene er etter Nernst likning 
proporsjonal med logaritmen til 
aktiviteten av elektrolytten i 
løsningen målt i forhold til 
referanseelektroden. 
Eks:
(∆ε = K1 + k2*log [Na+]) 
(∆ε = K3 + k4*log [H+]) 

I stedet for konsentrasjon 
oppgis aktivitet (som i fleste
tilfeller er tilnærmet lik).

NB! Målingene er Tp følsomme!! 
(proporsjonal med absolutt temp.)

∆ε eller ∆V       
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Kalibrering: Målt potensial er proporsjonalt med 
logaritmen til aktiviteten av ionet.

Nernst likning:  E= E0 + (RT/nF)*ln(fc)
∆E= k*(T/n)*ln(a)

(E-E0) målt potensialforskjell
R - universelle gasskonstant
T  - absolutt temperatur
n  - ladning til ionet som bestemmes
F   - Faraday konstant
f   - ionets aktivitetskonstant
c  - konsentrasjon av ionet.

∆E 
(mV)

Ionets  log aktivitet 

Na+

Ca++

NB! Stigningskoeffisienten er 
forskjellig fordi Na+ bærer én 
ladning og Ca++ to.

Både stigningskoeffisient 
og absolutt nivå kan 
endre seg ved  aldring og 
avleiringer.

Hyppige 
kalibreringer!



Har jeg gjort noe dumt??
Lager fosfatbuffer pH=6.
Ettermiddag. Setter i 
kjøleskap. Tar ut og skal 
finjustere pH om morgenen

Nernst ”rister på hodet”. 
”Du har ikke forstått likningen min og hva 

jeg har skrevet!!”

Kalibratorer og løsning må ha samme temperatur! 

Walter Hermann Nernst
1864 – 1941

Nobels pris kjemi 1920
Termodynamikkens 3 lov



Potensialet som bygger 
seg opp, er proporsjonalt 
med  logaritmen til 
mengden/aktiviteten av 
H+ el. Na+ ioner i     
løsningen. 

Ag/AgCl
elektroder

Elektrodens selektivitet er knyttet til 
membranens egenskaper (polarisering)

1. Glass-elektoden (Enkleste) Glass (SiO2 dopet med ulike 
kjemiske forbindelser).  
 pH elektroden [H+] aktivitet
 Na+ 

Na+
Na+

Na+ Na+
H+ H+ H+ H+

Plasma/ 
heparinisert
blod

KCl

Fosfat-
buffer

∆V
∆V 

KCl

Ionene selektiv 
affinitet mot 
glassmembranen. 
ISE kalibreres mot 
kjente løsninger

Ledende elektrolytt strømbru mellom elektrodene



Elektrodens selektivitet er knyttet til polymer 
membranens egenskaper

2. Polymer ionebytter-materiale støpt inn i en 
inert matrix-membran omgir elektoden. 
Potensialet som bygges opp er proporsjonalt 
med log konsentrasjonen. 
 K+
 Ca++
 Cl-

++++++

Eller:
---------

Selektiv affinitet og binding av K+, 
Ca++ eller Cl- til membranen.

∆V Krav:
Membranen må ha 
spesifikk selektivitet for 
aktuelle ion. Dette ionet 
konsentreres opp i 
membranen og gir 
potensial som måles.



Eksempel på ionebindende matrix:
 For K+: Valinomycin i PVC

 For Ca++: ETH 1001 i PVC
 For Cl-: MDDCl i PVC el. AgCl

Ikke alle ionebindere er like selektive:
 For Mg++: Malondiamid i PVC, binder også Ca++

Mg++  Mg++  Ca++      Mg++   Ca++  Mg++
Mg++  Ca++  Mg++      Mg++   Ca++

Mg++  H+  Cl- Na+    K+   Na+    Ca++    H+     Na+

H+   K+    Mg++   Na+    Ca++   Na+    Mg++    H+   Na+

Membran

Blod  →

K+

6 Carbonyl oxygen
binder K+.   Na+ er mindre og får ikke 
nok nærkontakt til å bindes.

Løsning med 
høy K+ , gjør  
at mer fanges i 
membranen, 
som gir høyere 
potensiale.



Kloridelektroden

Ag2S / AgCl

Flere målemetoder: 
AgCl elektroden (vanligst) og 

Porfyrin membran elektroden 
dopet med bla In+++               

(også andre  positive ioner).



Kalsium elektroden   (Analytical Sciences 2006; 1581 ff)

ETH1001

Elektroden består av  (1) lipofil struktur bundet 
til inert elektrode (gull). Pga sine lipofile
egenskaper binder (2) ETH1001 seg i dette 
monolaget. ETH1001 binder fritt Ca++.

ETH1001 og 
Ca++ +2

Ca++

Ca++ danner komplekser med diamider i 
ETH1001.  Et potensiale bygger seg opp 
som måles. (∆E)



Problem med ioneselektive elektroder:
• Disse blir raskt dekket av proteinlag som gir 

måleinterferens og kort levetid. 
– Egenskaper ved membranen.
– Potensialer som opparbeides og gir bindinger også av 

protein.

• Kan løses ved å legge dialysemembran over. 
Elektrolyttene diffunderer over, men ikke protein.
– Øker elektrodenes levetid betydelig.
– Gir nye potensialer (bla proteinseparasjon) som det 

må kompenseres for – Donnan effekter.
– Krever øket tid mellom hver måling. Diffusjonstiden 

for å bli kvitt ionet etter måling øker. 



Gasselektroder. Selektivitet er bla knyttet til 
membranens egenskaper. (Type 1)

CO2

CO2

CO2  +   H2O   →    H+   +   HCO3-

pH = s * log pCO2 – log α + pK´+ log cHCO3-

Rel. Sensitivitet av elektroden Løslighetskoeff. Dissosiasjonsskoeff. CO2

Kammeret får 
pH endring.
∆pH

3. Selektivt gass-permeabel membran hvor bare 
aktuelle gass slipper over. På membranens innside  
endres pH i kammeret. pH elektroden måler ∆pH i 
kammeret.
 pCO2 -elektroden
– ( NH3, NO, SO2) (tekniske                              

applikasjoner)

Metoden krever
selektiv membran.
Liten grad av 
interferens i medisinsk 
sammenheng.

∆V 



Gass-O2 elektrode: selektivitet skyldes både 
membranen og elektrode egenskaper (Type 2)

4. Oksygenelektroden. (Redox elektrode, Pt-elektrode).             
Tynn Pt-tråd dekket av membran og litt væske. Spenning 
over elektrodene ≈ 0,65 V. O2 diffunderer over.     
(Polarisert elektrode) gir reaksjonen:  
O2 + 4H+ + 4e → 2H2O. 

O2 permeabel 
membran 
(Polypropylen)

O2
O2

O2 Reaksjonskammer

Strømstyrken (Ampere) 
(Mengden elektroner 
som vandrer) er   
proporsjonal med         
O2 mengden i 
elektrodekammeret.

∆A 



Oksygen elektroden:
• For god stabilitet – Hold elektroden konstant polarisert 

0,65V også når den ikke brukes.

• Membranen viktig. Skal bare slippe                             
over små O2 mengder. ● Reduserer                             
behov for blanding av prøven. ● Gir                               
mer stabil måling. ● Elektroden blir                                   
noe tregere.

• Drift: Under bruk: Membranen endrer egenskaper, blir 
mer permeabel. Elektrolytt  sammensetningen endrer  
seg langsomt.  Trykk-gradienter oppstår. 
Proteinutfellinger på membranen.

 Rensing!    Viktig med hyppig kalibrering.

pO2 blod      pO2 kammer

pO2 i kammeret proporsjonal 
med pO2 i blod.



Elektrodens selektivitet er knyttet til 
membranens egenskaper

5. Substrat følsom elektrode.  Mikroporer slipper 
substrat / metabolitt over mest mulig selektivt 
(ikke alltid mulig). Enzymer i eller på innsiden av 
membranen omdanner (reduserer) 
modersubstansen under dannelse av H2O2.  
Dannet H2O2 mengde måles amperometrisk. 
 Glukose
 Laktat

H2O2



Substrat laktat

Substrat glucose

Laktat-oksidase
Laktat   +   O2 +   H2O     →     Pyruvat +   H2O2

H2O2     →     2H+ +   O2 +   2e-

Amperometrisk måling       

Glucose-osydase
Glucose +   O2 +   H2O     →     Gluconsyre +   2H+ 

pH måling       

Laktat

Pyruvat + H2O2

”Godhet” avhenger både av membranens og enzymenes spesifisitet.



Direkte / Indirekte ISE måling.
• Direkte måling: Væsken:    

Plasma / Fullblod / Serum     
suges inn i et kapillær   
ufortynnet. Begge elektroder  
står ned i – har kontakt med 
væsken -.

• Indirekte måling: Et fast volum 
væske  (Plasma / Serum) suges 
opp og blandes med fast volum 
fortynningsvæske. Begge 
elektroder står ned i – har 
kontakt med fortynnet væske.

Ione- Referanse
selektiv               elektrode
elektrode

Fortynningsvæske

Plasma
Serum



Fordel / ulempe indirekte måling:

 Fordel: 
Enklere vedlikehold. Lavt proteininnhold i prøven 

gir raskere rensing mellom hver prøve enn det en 
får ved direkte målinger.

 Ulempe: 
Indirekte måling skjer i et gitt volum prøve blandet 

med gitt volum fortynningsvæske. Er det mye 
bestanddeler som tar opp volum i prøven, blir 
den målte mengde lav. Direkte måling måler 
aktivitet i ufortynnet plasma/serum. 



Klinikk ISE:
• Mann innlagt postoperativ. Dårlig almenntilstand. 

Nattevakt måler bla. elektrolytter.                                  
Na+ er 120 mmol/L på vår hovedanalysator!

• Kontrollmåling: Samme resultat.

• Blodgass måling snau time etter: Na+ er 140 mmol/L.

• Hva er dette?? Feil-måling likevel? Feil prøvetaking?   
Andre ting? 

• Postop. hadde valgt ikke å gi Na+ tilførsel på natta.



Klinikk forts.
• Bioingeniør inspiserer glasset på nytt. Ingen 

bobler på toppen av plasma. 
• Prøven var ikke tatt i samme arm som IV !!

Men hun bemerker at plasma var påfallende 
melkehvitt. Kan dette ha sammenheng med 
målefenomenet??

Ja ! !  Ubetinget !



Her tas 
ut et 
volum

Pasienten hadde svær hypertriglyceridemi. 
Ca. 20 mmol/L (13 – 14 x over ref.)

15 µl        450 µl      

Plasma og Diluent

120 mmol/L 140 mmol/L

14 – 15 % av plasmavolumet besto av triglycerid
dråper. (Vannfasen var fortrengt av fettdråper. All 
pipettering hadde gitt for lave konsentrasjoner)

Her måles 
aktiviteten i 
vannfasen

+



Hva er klinisk mest relevant – målt 
konsentrasjon eller aktivitet?

De fleste av cellene våre registrerer aktivitet (mengde elektrolytter / 
metabolitter i vannfasen). Det som strømmer forbi cellene.
 I våre svar oppgir vi
vanligvis mengde pr liter 
væske. Konsentrasjon.
 Cellene registrerer 
mengde løst i vann. 
Mengde pr kg vann er
det samme som
aktivitet.

Mmol/kg vann

Direkte måling 
Ioneselektive
elektroder

Mmol/L væske
Volumetriske 
målinger

Lipider, proteiner

Konsentrasjon: mengde pr liter.



Vann

Normalt 
plasma

Patologisk 
plasma. 
Øket mengde 
protein / lipid.

H2O
Na+
140 

mmol/kg

H2O
Na+
140

mmol/kg

H2O
Na+
140

mmol/kg

Normalt utgjør protein og 
lipid ca 7% av plasmavolumet

Direkte måling ISE:
Alle: 140 mmol/kg

Indirekte måling ISE:
120 mmol/L
135 mmol/L
140 mmol/L

ISE svar: Na+ [Aktivitet     Konsentrasjon] 
Direkte   Indirekte måling  



Prosedyre ved prøvetaking (1):
 Hemolyse:  K+  
Hemolyse endrer protein / vanninnhold. 
 Stase K+ lekkasje, behøver ikke gi hemolyse.
 Venøs prøve – trodde var arteriell: pO2 , pCO2 

 Lufttilblanding pCO2 ned og pO2 stiger
Kort tid fra prøvetaking til analyse, evt isvann. 

Gjelder pCO2 som stiger og pO2 faller, pH synker. 
Erytrocytter, leukocytter, thrombocytter omsetter 
glukose hvor konsentrasjonen synker, med forbruk 
av O2 og etter hvert dannelse av H+ ioner.

 Bruk tørt antikoagulans! Volumeffekt. 



Prosedyre ved prøvetaking (2):
Antikoagulans. Må ikke interferere med analytter

som skal måles. (Ikke EDTA → sterk Ca++ binder).  
Heparin er polysulfatert oligosakkarid (har et stort 
antall neg. ladninger i en lang kjede). Heparin
binder Ca++, K+ og Na+. Benytter derfor bufret 
Heparin tilsatt disse pos. ladde ioner, slik at ione-
styrken tilsvarer ca det en                                              
finner i plasma. Heparin-
påvirkningen blir derfor                                                   
liten. Ubufret heparin
har størst effekt på Ca++                                              
målingen (toverdige                                                       
ioner bindes kraftigst ).

Heparin


