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Forord 
I denne opgave bliver der set på det respiratoriske pigment hæmoglobin. Der bliver set på hvilke 
elementer, som findes i blodet på hvirveldyr, som har indflydelse på hæmoglobinets evne til at binde 
ilt. Denne opgaves fokus vil primært være på krybdyr. 

 

 

Abstract  
Vertebrates use oxygen to process most of their food to energy. To transport oxygen from the air or 
water to muscles and organs, vertebrate have lungs or gills and a circulatory system. The way the 
lungs are constructed differs a lot between classes and even within classes there can be differences. 
Amongst reptiles there is a large difference between structure of the lung. The heart also varies 
between classes, but again there are differences within the class of reptiles. In vertebrate blood the 
largest amount of oxygen is transported by the respiratory pigment hemoglobin. Hemoglobin’s 
oxygen affinity varies a lot between the different classes of animals, with some fish having a ��� of 
2 mmHg all the way up to some reptiles having a ��� of 40 mmHg. Different elements in blood lowers 
hemoglobin’s ability to bind oxygen. Some of these elements are phosphates, changes the pH and 
chloride. All of them lowers the oxygen affinity. The effect of this element may be different between 
species, with the effects being stronger in some species than in others, even within the same class. 
There is a large difference in oxygen affinity for pure hemoglobin and the hemoglobin in the blood. 
But it has not been possible to recreate the values for hemoglobin in blood using pure hemoglobin. A 
further study on hemoglobin concentration and its impact on oxygen affinity would be one way to go 
in future research. 
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Indledning  
Alle processer i dyr kræver energi, det kan f.eks. være ion transport hen over membraner, 
muskelsammentrækninger eller varmedannelse hos endoterme dyr. Denne energi kommer fra den 
føde, som dyret spiser, og bliver af dyret selv omdannet til den universelle energikilde 
adenosintrifosfat (ATP). Dannelsen af ATP kan i hvirveldyr ske ved en aerob (med ilt) eller en 
anaerob (uden ilt) proces. Ligning 1 beskriver den aerobe proces for dannelse af ATP, og ligning 2 
beskriver den anaerobe proces. 

�æ���� + 
� → 
� + ��
 + ����� + ���  ligning 1 

�æ���� → �æ�������� + �� + ����� + ���  ligning 2 

Den aerobe proces er den af de to processer, som danner mest energi, som kan ses i ligning 3 og 4, 
hvor sukker bliver omdannet til ATP. Kroppen vil, så længe der er ilt til stede, danne ATP ved aerob 
proces.  

Aerobe energistofskifte for sukker 

����
� + 6 
� → 6 
� + 6 ��
 + 32 ��� + ����� ligning 3 

Anaerobe energistofskifte for sukker 

����
� → 2 �æ�������� + �� + 2 ��� + ����� ligning 4 

Gennem glykolysen omdannes sukker til pyruvat, og ATP dannes under denne proces. Pyruvat indgår 
i citronsyrecyklussen, som danner endnu mere ATP. Hvis der ikke er nok ilt til stede for denne proces, 
begynder der at blive en ophobning af pyruvat, og kroppen begynder at nedbryde pyruvat til 
mælkesyre gennem fermentation. Denne fermentation sker for at omdanne !�"� til !�"�, som 
bruges under glykolysen (Berg et al. (2012)). Iltmangel kan ske både for organer og muskler, som 
derved kan begynde at danne mælkesyre. Det ses dog oftest ved musklerne, hvor det f.eks. kan ske 
når et dyr skal bevæge sig hurtig væk fra et rovdyr. Dette gør, at deres iltkrav i musklerne bliver 
større, end hvad de kan levere. For at kunne forblive i bevægelse, begynder kroppen derfor at danne 
ATP anaerobt. Et problem med den anaerobe proces er dannelsen af mælkesyre, som sænker pH 
forholdet i musklerne, og hvis der bliver dannet en stor nok mængde begynder vævet at tage skade af 
dette (Bennett and Ruben (1979)). Mængden af mælkesyre der bliver dannet er nogenlunde den 
samme for de fleste dyr. Hvis man f.eks. ser på havleguanen (Amblyrhynchus cristatus), som efter 
aktivitet har en koncentrationen af mælkesyre på 14 mM (Gleeson (1980)) efter 5 minutters fysisk 
arbejde. Og mennesket (Homo sapiens) hvor Zoeller et al. (2006) observerede en mælkesyre 
koncentration på omkring 15 mM efter 4 minutters fysisk arbejde. Det man ser her, er, at selvom det 
er forskellige arter af forskellige størrelser, er der nogenlunde den samme produktion af mælkesyre. 
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Hos hvirveldyr skelnes der mellem, om de er endoterme eller ektoterme. Dette har nemlig en 
indflydelse på dyret hvilestofskifte, som beskriver energiomkostningen, som et dyr har for at holde 
kroppen i gang. På figur 1 ses der en forskel i hvilestofskiftet hos endoterme og ektoterme dyr. Denne 
forskel kommer af, at endoterme dyr skal opretholde en kropstemperatur. Fordelen ved at opretholde 
en højere kropstemperatur er, at forskellige processer i kroppen sker hurtigere ved højere 
temperaturer, så som elektroniske signaler fra hjernen, hvilket f.eks. giver en øget reaktionshastighed. 
Et større hvilestofskifte medfører dog et øget energibehov (figur 1) og større iltbehov (Bennett and 
Ruben (1979), Wang (2016)). Det øget energibehov hos endoterme dyr har gjort, at de har udviklet 
et fordøjelsessystem, som omsætter føde til næring ved en højere hastighed end de ektoterme dyr 
(Wang (2016)). For at kunne omsætte denne næring har endoterme dyr skulle øge deres iltoptag, og 
har derfor udviklet mere effektive lunger og hjerte end det, som man ser hos mange ektoterme dyr. 
Bennett and Ruben (1979) fandt, at der var en sammenhæng mellem hvilestofskiftet og det maksimale 
aorebe arbejde, som et dyr kunne udføre. Derved har de endoterme dyr, som har et højere 
hvilestofskifte evne til at yde mere, før de overgår til anaerobt arbejde (figur 1). Bennett og Ruben 
fandt dog, at det ikke var ved ”burst” aktivitet, man så en forskel mellem små endoterme og ektoterme 
dyr, men først når det fysiske arbejde fortsatte udover dette, at der kunne ses en forskel (Bennett and 
Ruben 1979).  
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Figur 1 Viser 

energiomkostningerne for 
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forhold til 
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For at danne ATP aerobt skal der være ilt til stede. Ilten kommer fra luften eller vandet, og optages 
derefter af blodet. Blodet sender det rundt til muskler og organer, som skal bruge det. Denne proces 
er beskrevet gennem fire trin, som ses på figur 2.  

Figur 2 beskriver optagelsen af ilt for et luftåndende 
dyr. Hos pattedyr sker første trin, konvektionen, i 
lungerne. Dette sker ved bevægelse af de muskler, 
som omgiver lungerne. Luften bliver ført gennem 
trachea til de primærebronchier, som forgrener sig ud 
i bronchiolerne, som til sidst udmunder i alveolerne. 
Det er igennem den tynde membran her, at 
gasudvekslingen sker via diffusion (trin 2). Trin 3 
forgår i blodkredsløbet, som består af to dele, det lille 
kredsløb (til lungerne, ”pulmonary circuit”) og det 
store kredsløb (til resten af kroppen, ”systemic 
circuit”) (figur 3). Hjertet (figur 3) pumper blodet 
rundt i de to kredsløb. Hos både pattedyr og fugle har 
man et fuldt opdelt hjerte mellem det arterielle og 
venøse blod, man ser også, at der en trykforskel 
imellem de to kredsløb. Mængden af ilt, som sendes 
ud i det store kredsløb (”Systemic oxygen delivery”), 
beskrives ud fra ligningen nedenfor: 

 

 

 

Figur 2 Giver en beskrivelse af 

hvordan ilten fra 

omgivelserne, her igennem 

lungerne, kommer ud til vores 

væv, gennem forskellige 

processer 

Figur 3 Viser menneskeblodets kredsløb med det lille og 

store kredsløb og hjertes opbygning.  Kilde: 

http://humananatomylibrary.com/mammals-circulatory-

system/  
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#��$���%	&'����	(������� ) *
�+ ∙ 
  ligning 5 

Hvor *
�+ er koncentrationen af ilt i blodet. 
 er cardiac output, som er den mængde af blod, som 
bliver sendt rundt i det store kredsløb. Cardiac output består af to faktorer, beskrevet i ligning 6 


 ) �- ∙ #.     ligning 6 

Hvor �- er pulsen, og #. er slagvolumen af hjertet. Ved at have et lavt tryk i det lille kredsløb er det 
muligt at have tynde vægge mellem blodet og luften i lungerne (Jørgensen (2009)). Fick beskrev 
forholdet mellem diffusionen, og hvor stor afstanden er mellem luften og blodkarrene i hans 
diffusionsligning: 

/0
1 )

�2∙3

4
∙ ∆    ligning 7 

/0
1  er diffusionshastigheden, A er arealet af det givne område, � er tykkelsen af membranen mellem 

luften og blodkarrene, D er diffusionskoefficienten for det givne molekyle, og ∆ er koncentrations-
forskellen af det givne molekyle mellem de to sider (Hlastala and Berger (2001)). Ud fra denne 
ligning kan man se, at det er en fordel at have en tynd membran, da det giver en højere 
diffusionshastighed hen over den. Der er til gengæld et højt tryk i det store kredsløb for at sikre 
blodtilførslen til alle dele af kroppen. Det sidste trin sker helt ude ved musklerne eller organerne, hvor 
der sker diffusion af ilt fra blodet til musklerne og kuldioxid den anden vej.  

 

Hos fugle sker alle fire trin på samme måde som hos pattedyr, den forskel der ses mellem disse to 
klasser er deres lunger. Lungerne hos en fugl (figur 4) ser meget anderledes ud end hos pattedyr. Den 
har fire luftsække, hvor deres bevægelse giver luftflowet. Når fugle trækker vejret sker udskiftningen 
af luft gennem to indåndinger og to udåndinger. Ved første indånding hives luften tilbage til 
postthoracal og abdominal luftsække. Ved første udåndingen sendes luften så videre hen over 
parabronchierne, hvor der sker diffusion af ilt fra luften til blodet. Blodet løber den modsatte vej af 
luften i parabronchierne, og derved sker der krydsstrømning. Ved anden indåndingen flytter luften 
sig over i den intraclaviculær og cervikalle luftsække. Til sidst ved anden udånding forlader luften 
lungerne (Jørgensen (2009), Scott and Milson (2007)). Opbygningen af lungerne gør, at fugle har 
evnen til at optage ilt nok under iltfattige forhold. Vigtigheden her af ses hos den indiske gås (Anser 

indicus), da dens årlige vandring fører hen over Himalayabjergene, hvor den udsættes for iltfattige 
forhold (Scott and Milson (2007)).  

Figur 4 Viser opbygningen af 

fuglelunger. Billede fra 

Jørgensen (2009) 
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Krybdyrs lunger og hjerte er forskellig fra fugles og pattedyrs. Inden for krybdyr ses der en stor 
variation i opbygningen af deres lunger. Den simpleste opbygning, figur 5, ligner en ”sæk”, men hos 
krokodillerne (figur 6) ser man en mere avanceret opbygning. Det man ser med deres opbygning er, 
at overfladearealet i deres lunger er meget mindre end det, som ses hos fugle og pattedyr. Ligning 7 
viser, at et mindre overfladeareal giver en mindre diffusionshastighed og derved en mindre effektiv 
lunge (Jørgensen (2009)). Diffusionen hen over lungerne sker på samme måde som hos fugle og 
pattedyr. Man har længe vidst, at endotermer dyrs lunger dannede et envejs flow af luften, det betyder 
at luft med højere iltkoncentration ikke bliver blandet med luft, hvor der er en lavere koncentration. 
Det sikrer at alveolerne ikke får luft, som er en blanding af den indadgående og udadgående luft. Det 
man har troet indtil for nogle år tilbage, var, at denne egenskab til at have envejs flow i lungerne kun 

Figur 5 Viser lungerne fra en grøn leguan (Iguana 

iguana) (Cieri et al. (2014)) 

Figur 7 Viser opbygning af et krybdyrs hjerter fra fire forskellige grupper. Kilde: 

https://media1.britannica.com/eb-media/62/117362-004-C401D1FD.gif  

Figur 6 Viser opbygningen af en krokodillelunge (Farmer (2015)) 
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var hos endoterme dyr. Det har dog vist sig, at selv i den primitive lunge hos den grønne leguan 
(Iguana iguana) har man set, at der er et envejs flow (Cieri et al. (2014), Farmer (2015)). Det betyder, 
at ektoterme dyr har udviklet evnen til at styre deres luft strømning uden at have udviklet kompliceret 
lunger, som dem man ser hos endotermer dyr og krokodillerne. Hjertet hos de fleste krybdyr er ikke 
fuldt opdelt som hos fugle og pattedyr. Hos firben og slanger består hjertet af to forkamre, men de 
har tre hjertekamre (cavum venosum, cavum arteriosum og cavum pulmonale) som ikke er isoleret 
fra hinanden (figur 6). Disse tre kamre folder, diastol og systol, på en sådan måde, at blodet løber de 
rigtige steder hen. Der ses stadigvæk, at det iltet og afiltet blod blandes i hjertet, dette kaldes for 
”shunt”, og betyder at blodet løber enten afiltet over i det iltet blod eller at det iltet blod løber over til 
det afiltet. Der blev set mindre shunt, end man havde forventet (Jensen et al. (2014)). Da man 
begyndte at undersøge shunten, forventede man at finde en blanding på op mod 50%, men det, man 
fandt, var kun et sted mellem 10-33 % (Jensen et al. (2014)). Der blev beskrevet i ligning 5 at 
mængden af ilt afhænger af koncentrationen af ilt i blodet. Hos krybdyr, hvor der kan ske shunt, har 
dette indflydelse på koncentrationen, og derved hvor meget ilt der sendt ud i arterierne. Shunt kunne 
ske begge veje, men det eneste, som har indflydelse på iltkoncentrationen, er shunt fra højre 
hjertekammer til venstre hjertekammer (R-L shunt), som er afiltet blod, som flyttes over i det iltet 
blod. Ligning 8 beskriver den arterielle koncentration af ilt, når shunt er sket: 

*
�+6 )
789:∙*;<+=>�7?@A∙*;<+B>

789:�7?@A
   ligning 8 

CDE4 er det flow der er i det lille blodkredsløb, CF�G er det flow af afiltet blod, som løber over til det 

iltet blod. *
�+HI og *
�+JI er iltkoncentrationen i henholdsvis det venøse og det arterielle blod 
(Wang et al. (1997)). Ud fra denne ligning bliver det vist, at R-L shunt har en stor indflydelse på 
mængden af ilt, som sendes rundt i blodkredsløbet. Krokodillerne er specielle i forhold til andre 
krybdyr, for det første er deres lungers opbygning på en måde, som minder om det, man ser hos 
fuglene, og er mere end bare en ”sæk” (figur 6) (Farmer (2015)). Deres lunger har også luftsække, 
som sørger for at sende luften rundt, og den har et meget større overfladeareal, end man ser hos andre 
krybdyr. Ud over deres lunger er deres hjerte også specielt i forhold til andre krybdyr, da de har et 
fuldt opdelt hjertekammer. Dette gør, at deres hjerte minder om det, man ser hos fugle og pattedyr, 
dog ser man i den venstre aorta, at der er mulighed for shunt fra det højre kammer (figur 7). Da hjertet 
hos de fleste krybdyr ikke er helt adskilt, kan de ikke have så stor en forskel i deres blodtryk mellem 
det lille kredsløb og store kredsløb. Det betyder, at membranen i deres lunger ikke kan være lige så 
tynd, som hos fugle og pattedyr, og hvis man ser på ligning 7, betyder det, at de ikke kan have lige så 
stor diffusionshastighed som fugle og pattedyr (Hlastala and Berger (2001), Jensen et al. (2014)). 
Alle de fire trin foregår på samme principper som for pattedyr men med forskellige opbygninger af 
de nævnte organer. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

Fisk adskiller sig fra de andre hvirveldyr, ved at deres konvektion sker hen over deres gæller, ved at 
de danner en vand strøm hen over dem. Gællerne er delt ind i gællefilamenter, hvor der er mange 
blodkar. Afstanden mellem blodet i disse kar og vandet uden for er meget lille K0,3 − 3 O�P. Herfra 
sker der diffusion (trin 2) af ilt fra vandet og ind i blodet og udskillelse af kuldioxid i vandet. Blodet 
løber modsat vandet i gællerne, som beskrives som krydsstrømning. Det næste trin er endnu en 
konvektion, hvor det iltet blod føres rundt i kroppen på fiskene. Fisks blodkredsløb adskiller sig fra 
andre hvirveldyr, ved at de ikke har et lille kredsløb (figur 8), men at blodet bliver iltet i gællerne, og 
derefter løber det i arterierne ud til musklerne, hvor der sker diffusion (trin 4) af ilt fra blodet til 
musklerne. Derfra løber det afiltet blod til hjertet (figur 9), som pumper det hen til gællerne igen.  

Der afsluttes med padderne, som har en stor variation i måden, hvorpå de optager ilt fra deres 
omgivelser. Det skyldes at padder både kan have gæller og lunger. Hos nogle padder sker deres 
konvektion i lungerne, ligesom det ses hos krybdyr, her ses lunger, som minder om firbens, en simpel 
”sæk”. Andre har gæller, som bruges ligesom fiskenes, dog ses der hos flere af de padder, som har 
gæller, at de er udvendige. Der er dog nogle padder, som slamdjævelen (Cryptobranchus 

alleganiensis), som har dens gasudveksling hen over huden (Ultsch (2012)). Nogle padder har både 
lunger og gæller. Det ses f.eks. hos Necturus maculosus og Siren lacertina, hvor de kan bruge begge 
dele, dog kan S. lacertina ikke bruge deres lunger særlig godt, og derved sker størstedelen af deres 
konvektion gennem deres gæller (Ultsch (2012)). Hjertet hos padder består kun af et hjertekammer, 
hvor både det iltet og afiltet blod strømmer ind (Jørgensen (2009)). Det gør, at der sker en blanding 
af blodet, ligesom hos krybdyrene medfører det, at deres iltoptag, beskrevet ved ligning 7, er mindre 
end hos pattedyr og fugle. 

I resten af opgaven kommer fokus til at ligge på ilttransporten i blodet, særligt det respiratoriske 
pigment hæmoglobin. 

  

Figur 8 Viser blodkredsløbet hos en fisk. Kilde: 

https://media.buzzle.com/media/images-en/buzzle/450-

working-of-fish-circulatory-system.jpg  

Figur 9 Viser et fiskehjerte. Kilde: 

https://esi.stanford.edu/circulation/imagescirculation/fishhe

art.jpg  
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Transport af ilt i blodkredsløbet 
Ilt kan transporteres på to måder i blodet, enten i fysisk opløsning eller ved at være kemisk bundet til 
et respiratorisk pigment. l hvirveldyrenes blod bindes ilten til hæmoglobin. Ud over den ilt, som 
transporteres kemisk bundet til hæmoglobin, er der ilt, som er opløst i plasma og i røde blodceller. 
Koncentration af ilt i fysisk opløsning er betinget af opløseligheden (Q) og partialtrykket af ilt (�;<). 

Dette er udtrykt ved Henry’s lov; *
�+ = QR;<
�;<

. Den sorte kurve i figur 10 beskriver forholdet 

mellem koncentration af ilt opløst i blodet i forhold til �;<
. Den orange linje i figur 10 beskriver 

koncentrationen af ilt bundet til hæmoglobin som funktion af �;<
. Den røde kurve er, de to andre lagt 

sammen, og beskriver den koncentration af ilt, man vil se i blodet.  

 

 

Den hvidblodede isfisk (Channichthyi-

dae) er et hvirveldyr, hvis blod ikke 
indeholder hæmoglobin. Den bruger kun 
opløst ilt i blodet. En grund til at denne 
fisk kan overleve er, at opløseligheden af 
ilt i plasmaet stiger, når temperaturen 
falder, som vist på figur 11. Grundet den 
lave temperatur har den også et lavere 
stofskifte, og kræver derfor heller ikke så 
meget ilt. Den har også øget størrelsen af 
dens blodåre med et fire gange så højt 
blodvolumen som andre fisk og et højere 
cardiac outpout (Weber and Fago (2004), 
Hill et al. (2012)).  

 

Hvirvelløse dyr har også et respiratorisk pigment kaldet hæmocyanin. Hæmoglobin findes i 
hvirveldyrs røde blodceller, men hæmocyanin findes direkte i hæmolymfen, som er hvirvelløse dyrs 
analog til hvirveldyrs blod.  Hæmocyanin bruger kobber ioner til at binde ilt. Derfor ses der også blåt 
blod hos de dyr, som har hæmocyanin, da oxideret kobber er blåt. Hæmoglobins evne til at binde ilt 
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Figur 10 Viser tre kurver. Den 

orange linje 
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er op mod fire gange så stor som hæmocyanins. Flere af de dyr, som har hæmocyanin, lever kolde 
steder, og ved lave temperaturer har man fundet ud af, at hæmocyanin har en bedre iltaffinitet end 
hæmoglobin. Der er dog hvirvelløse dyr, som har hæmocyanin, som lever steder, hvor det er varmt 
(Hill et al. (2012)). 

 

Hæmoglobinets struktur 
Hæmoglobin er opbygget af en hæmgruppe, som er bundet til en globinkæde, som er et polypeptid, 
hvor opbygningen varierer mellem arter. Hæmoglobin danner normalt en tetramer (figur 12), hvor 
fire kæder er bundet sammen ved hjælp af salt-broer, hydrogen-bindinger og hydrofobiske effekter 
(Weber and Fago (2004)). Globinkæderne eksistere i par af to α- og to β-kæder. Disse kæder består 
af syv til otte α-helical segmenter. Det er inden for disse segmenter, man ser en forskel hos forskellige 
arter og deres evne til at binde ilt. Hver globinkæde er bundet til hæmgruppen via kovalente bindinger. 
På figur 13 ses en hæmgruppe, og det er denne del af hæmoglobin, som binder ilten. Hæmgruppen 
består af en porphyrin, hvor der er bundet en jernion i midten. Det er på denne jernion, at ilt bliver 

bundet. Jernionen kan være på to oxidationstrin, S���og S�T�, men kun S��� kan binde ilt. Hvis 

jernionen er i oxidationstrinnet S�T�, skal den først reduceres ved hjælp af enzymet methemoglobin 

reduktase tilbage til S��� for igen at kunne binde ilt. Hæmoglobin transporterer også kuldioxid i 
blodet, men det går ikke ind, og binder sig på iltens plads, da det i stedet binder sig til proteinkæderne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste hvirveldyr har stabil tetramer hæmoglobin, om det er iltet eller uiltet. Det er ikke tilfældet 
hos agnathaerne, de kædeløse fisk. Disse fisk har monomer hæmoglobin, når det er iltet, og danner 
komplekse diamer eller tetramer, når det er afiltet (Weber and Fago (2004), Fago, A. and Weber R. 
E. (1998)). 

 

Figur 12 Viser tetramer hæmoglobin, med dens to α- og to β-

kæder. På hver globinkæde ses en hæmgruppe (Rød) bundet til 

den. Billede taget fra (Randall et al. (2013)) 

Figur 13 Viser opbygningen af en hæmgruppen med 

jern ionen i midten af en porphyrin. Kilde: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemgrupp  
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Iltaffinitet og iltbindingskurve 
Den sorte linje i figur 10 afbilleder en iltbindingskurve. Denne kurve beskriver forholdet mellem den 
relative mætning af hæmoglobin (eller koncentration af ilt som er bundet til hæmoglobin) i forhold 
til �;<. Iltbindingskurven bruges til at beskrive hæmoglobins iltaffinitet. Iltaffiniteten beskriver 

hæmoglobinets evne til at binde ilt. Den beskrives ved en ��� værdi, som er det partiaktryk af ilt, hvor 
50% af hæmoglobinet har bundet ilt, dette kan ses på figur 14 mærket med de stiplede linjer. Denne 
værdi kan bruges til at sammenligne forskellige arters evne til at binde ilt. Den kan også bruges inden 
for en given art til at beskrive, hvordan iltaffiniteten ændres under forskellige forhold. 

 

Den sigmoide form på iltbindingskurven kommer af, at der sker kooperativitet mellem bindings-
punkter for ilt på hæmoglobin. Kooperativitet er, at det bliver nemmere for iltmolekyle nummer to at 
sætte sig på hæmoglobin end det første osv. Det fjerde iltmolekyle har op til 300 gange nemmere ved 
at sætte sig, end det første iltmolekyle har (Nikinmaa (1990), Riggs (1998), Weber and Fago (2004), 
Zhang et al. (2006)). 
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Når hæmoglobin går fra en lav til en høj iltmætning, ændrer hæmoglobinet struktur. Ved lav 
iltmætning befinder hæmoglobin sig i en ”Tense” (T) form. I denne form har hæmoglobin kun 
mulighed for at binde ilt på to steder i stedet for fire. Når iltmætningen er høj befinder hæmoglobin 
sig i ”Relax” (R) form, her har den alle fire bindingspunkter til rådighed (Nikinmaa (1990), Riggs 
(1998), Weber and Fago (2004), Zhang et al. (2006)). 

For at undersøge både kooperativiteten og ændringen i hæmoglobinets form bruges der et Hill plot 
(figur 15). Den lige linje, som dannes af punkterne fra 10 % til 90%, fortæller noget om 
kooperativiteten. Det er her, hvor hæmoglobin går fra ren T-form til ren R-form. Hældningen kaldes 
for Hill koefficienten, og er den, man bruger til at sammenligne hæmoglobins kooperativitet 
(Nikinmaa (1990), Riggs (1998), Weber and Fago (2004), Zhang et al. (2006)). 

 

Agnathas iltbindingskurve er ikke sigmoid, men hyperbolsk (figur 16). Dette viser, at monomer 
hæmoglobin ikke har kooperativitet, som man ser hos tetramer hæmoglobin. 

Hæmoglobin i blodet 
Figur 17 beskriver den ligevægt, der er mellem T- og R-form af hæmoglobin, og hvilke elementer i 
blodet som er med til at hæve og sænke hæmoglobins iltaffinitet. Da de to former af hæmoglobin er 
i en ligevægt, vil en tilførsel på den ene side forskyde ligevægten til den anden side (Le Chateliers 
princip). Derved ses det, at de elementer, som sænker hæmoglobins iltaffinitet, er protoner, organiske 
fosfater, klorid og varme.  De forskellige elementer og hvordan de indvirker på hæmoglobins 
iltaffinitet, vil blive beskrevet enkeltvis. 

 

Figur 17 Viser ligevægten mellem T-form (højre side) og R-form (venstre side) hos hæmoglobin og de forskellige elementer i blodet 

der kan have en indflydelse. Billede taget fra (Weber and Fago (2004)) 
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Bohr effekten 
Figur 17 viser, at en proton er med til at ændre iltaffiniteten af hæmoglobin i blodet. Det betyder, at 
en ændring i pH i blodet har en indvirkning på iltaffiniteten. Den første som fandt ud af dette var 
Christian Bohr. I 1904 undersøgte Bohr, i samarbejde med Karl Hasselbalch og August Krogh, 
hæmoglobin i blodet. De undersøgte, hvad der skete med hæmoglobins iltaffinitet ved at ændre 
partialtrykket af kuldioxid (�U;<) i blodet. Her fandt de, at et forøget partialtryk af 
� førte til en 

stigning af ���, som ses på figur 18 (Riggs (1988), Nikinmaa (1990), Jensen (2004)). Sammenhængen 
mellem en pH ændring og ændring i partialtrykket af 
� kommer af sammenhængen mellem 
� 
og bikarbonat, udtrykt ved: 


� + ��0 ⇌ ��
T ⇌ �� + �
T
�   ligning 9 

Ligningen fortæller, at hvis partialtrykket af 
� stiger, vil mængden af �� stige, og derved vil pH 
falde. Det er denne ændring i iltaffiniteten i forhold til ændringen af pH, som kaldes for Bohr effekten.  

Det man har fundet ud af, er, at kroppen bruger denne egenskab til at regulere ilttilførslen til 
musklerne fra blodet. Når musklerne arbejder, danner de 
�, som bliver frigivet til blodet, og det 
medfører, at blodets iltaffinitet falder, fordi pH stiger. Det gør, at ilten bliver overført til musklerne 
(Jensen (2004)).  Bohr effekten kan observeres i næsten alle dyr, der findes dog nogle få arter, som 
ikke udviser en Bohr effekt. Disse arter udviser i stedet den omvendte Bohr effekt, hvilket betyder, 
at der sker det omvendte end det, der sker ved en normal Bohr effekt. Den omvendte Bohr effekt ses 
hos nogle hvirvelløse dyr som f.eks. Limulus og Busycon (Redmond (1964), Brix et al. (1978)). Bohr 
effektens størrelse variere mellem de forskellige klasser, men også blandt arter af samme klasse kan 
der være store forskelle i Bohr effektens størrelse. 

 

 

Der ses også en forskel på, om det er følsomhed over for direkte syrepåvirkning af blodet, eller om 
det er en følsomhed over for en ændring af kuldioxid i blodet.  

For at kunne sammenligne størrelsen af Bohr effekten, finder man Bohr koefficienten. Bohr 
koefficienten er hældningen på linjen i figur 19, som er et plot med log (���P op af y-aksen og pH ud 
af x-aksen. Den kan derfor findes, som beskrevet af ligning 10. 

Z =
∆ [\](Ĥ _P

∆D`
    ligning 10 
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Hos pattedyr er der en sammenhæng mellem Størrelsen af 
Bohr effekten og størrelsen af dyret (Schmidt-Nielsen and 
Larimer (1958)). Figur 20 viser nogle forskellige pattedyr, 
hvor man kan se, at musen har en større Bohr koefficient end 
elefanten har (mus; Z ) −0,96, elefant; Z ) −0,38). Dette 
betyder, at musen har nemmere ved at blive påvirket af pH 
ændringer i blodet. Der er dog nogle vandlevende pattedyr, 
som ikke har denne sammenhæng mellem størrelse og Bohr 
effekt. De store hvaler (cetacean), som dykker langt ned for 
at finde føde, har en meget stor Bohr koefficient. Man mener, 
at de har det for bedre at kunne udnytte ilten i deres blod 
under lange dyk (Snyder (1983)).  

Fugle har som udgangspunkt en middel Bohr koefficient hen 
af pattedyr på den samme størrelse. Hos den indisk gås 
(Anser indicus) ser man en mindre Bohr effekt end hos andre 
fugle. Det menes at være en tilpasning til dens migrations-
rute, som fører hen over Himalaya bjergene (Scott and 
Milson (2007), Weber (2007)). 

Størrelsen af Bohr effekten hos krybdyr er som udgangspunkt mindre, end hvad der ses hos pattedyr 
(Pough (1980)). Der kan hos krybdyr findes stor variation på Bohr effekten, dette ses f.eks. hos den 
vandlevende slange Acrochordus arafurae, som har en stor Bohr koefficient på omkring -1 (Pough 
(1980), Seymor et al (1981), Storz et al. (2015)). Hvor havslangen hydrophiinae har en Bohr 
koefficient på omkring nul (Sode (1991). Ved andre dykkende krybdyr, som f.eks. havskildpadden 
Caretta caretta ses en lille Bohr koefficient (Lutx and Bentley (1985)).  

Fisk har en Bohr effekt, men den bliver overskygget af Root 
effekten. Denne effekt er også pH påvirket, men er meget mere 
følsom end Bohr effekten. Denne effekt gør at fisks 
hæmoglobin aldrig kan blive 100 % mættet med ilt (figur 21). 
Det Root effekten gør, er at stabilisere T-formen af 
hæmoglobin og derved sænke iltaffiniteten og mængden af ilt, 
som kan transporteres af hæmoglobin.  Man har fundet ud af, 
at fisk bruger Root effekten til at kunne tilføre ilt til deres øjne 
og deres svømmeblære, som begge har et højt ilttryk i forvejen 
(Nikinmaa (1990), Weber and Fago (2004), Rummer and 
Brauner (2015)).  

Der ses dog hos agnatha en stor variation bare inden for denne 
klasse. Hos lampretterne ser man en stor Bohr koefficient på 
mellem -0,6 til -1, hvor man hos slimål ser en Bohr koefficient 
på mellem -0,13 til -0,31 (Nikinmaa (2001)). Her ses det at 
lampretter bruger ændringer i mængden af protoner til at 
regulere dens iltaffinitet. 

Man har fundet ud af, at krokodillen har en stor følsomhed over for kuldioxid, men en lille følsomhed 
over for syre. Dette ses i forskellen mellem de to Bohr koefficienter, kuldioxid; Z ) N0,95 og 
syre;Z ) N0,2 (Nikinmaa (1990)). Det man har fundet ud af, er, at krokodillerne binder bikarbonat 
til deres hæmoglobin kæder, og derved sænker deres hæmoglobins iltaffinitet (Bauer et al. (1981)). 

Figur 20 Viser forskellige pattedyrs Bohr effekter. 

Billede taget fra (Schmidt-Nielsen and Larimer (1958)) 

Figur 21 Viser forskellen mellem Root effekten 

og Bohr effekten. Her ses det, at Root effekten 

gør at hæmoglobin ikke bliver 100 % mættet. 

Kilde: 

http://www.scienceisart.com/B_SwimBladder/

SwimBladder.html  
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Krokodillerne bruger dette til at frigive ilt til deres væv, selv under et højere ilttryk end man ser ved 
andre dyr (Bauer et al. (1981)). 

Fosfater 
På figur 17 ses det, at fosfater er med til at ændre 
iltaffiniteten hos hæmoglobin. Det blev første 
gang undersøgt af Reinhold og Ruth Benesch i 
1967. Her undersøgte de hvordan iltaffiniteten af 
ren hæmoglobin fra et menneske ændres ved 
tilførsel af forskellige fosfater. De fandt ud af, at 
hvis man tilfører 2,3-DPG flytter iltbindings-
kurven sig mod højre, som vist på figur 22. De så, 
at både uorganiske og organiske fosfater flytter 
iltbindingskurven mod højre, men at det var de 
organiske, som havde den største indvirkning 
(Benesch and Benesch (1967)).  

I blodet hos alle hvirveldyr findes der forskellige 
organiske fosfater. Det varierer hvilke grupper, 
der har hvilke fosfater, figur 23 illustrerer et 
fylogenetisk træ med de forskellige grupper, og 
hvilke organiske fosfater som er i deres blod 
(Benesch and Benesch (1967), Wood and 
Johansen (1973), Bauer et al. (1981), Nikinmaa 
(2001), Lombardi et al. (2014), Storz et al. 
(2015)). Alle de forskellige fosfater sænker dog 
iltaffiniteten i forskellig grad.  

Selvom en gruppe af dyr har et fosfat, betyder det 
ikke de bruger det til at regulere iltaffiniteten i 
deres blod. Agnatha er et godt eksempel på dette. 
Lampretterne havde en stor Bohr koefficient, men 
fosfatet ATP, som de har i deres blod, har ingen 
indvirkning på hæmoglobinets iltaffinitet hos 
dem. Modsat ses det hos slimålene, som har en 
lille Bohr koefficient, at en ændring af ATP-
koncentrationen ændrer på hæmoglobinets ilt-
affinitet.  

Det blev vist at tilstedeværelsen af organiske fosfater sænkede iltaffiniteten hos mennesket, det 
samme sker også hos de andre hvirveldyr. Man har fundet ud af, at mange dyr, som bliver udsat for 
hypoxi (iltfattige forhold), ændrer koncentrationen af deres fosfater i blodet, sådan at deres iltaffinitet 
bliver større, og derved nemmere optager den lave mængde ilt, der er tilstede (Nikinmaa (2001), 
Weber (2007)). Hos dyr, som lever i lav områder, ser man en større følsomhed over for ændringer i 
den organiske fosfat koncentration i forhold til dyr, som lever i højderne. Denne forskel ses f.eks. 
mellem lamaen og en af dens nærmeste slægtninge kamelen.  

Figur 23 Viser de forskellige fosfater som er i de forskellige 

klasser 

Figur 22 Viser ren hæmoglobin (●), hæmoglobin tilsat 

0,01 / !�� (○), Elsat 0,0033 / !��#
e (x), tilsat 0,0045 / 

Kaliumfosfat (Δ) og tilsat 0,0014 / 2,3-DPG (□). Billede taget 

fra (Benesch and Benesch (1967)) 
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Det har vist sig, at der er en stor sammen-
hæng mellem tilstedeværelsen af organiske 
fosfater i blodet og styrken af Bohr effekten. 
Undersøgelser viser, at hæmoglobin hos 
nogle slanger ændrer størrelsen af deres 
Bohr effekt, om der er ATP tilstede eller ej 
(Nikinmaa (2001), Lombardi et al. (2014, 
Storz (2015)). Denne allosteriske effekt ses 
dog kun i området for normal pH i blodet 
hos slangerne. Hvis pH bliver for lav eller 
høj stopper ATP med at have indflydelse på 
Bohr koefficienten, se figur 14 (Nikinmaa 
(2001), Lombardi et al. (2014, Storz 
(2015)).  

 

 

Klorid 
Figur 17 viser, at klorid indvirker på hæmoglobin og dens evne 
til at binde ilt. Klorid binder sig til hæmoglobin, og sænker dens 
evne til at binde ilt, og jo større koncentrationen af klorid er, des 
mindre bliver iltaffiniteten. Dette ses på figur 25, hvor ��� 
værdierne for forskellige koncentrationer af klorid er vist. 
Virkningen af klorid ser man også hos pattedyr, hvor den største 
forskel hos dem er selve koncentrationen af kloriden i 
blodlegemerne (Bunn (1980), Weber (2007), Mairbäurl and 
Weber (2012), Storz et al. (2015)). Når klorid er tilstede på 
hæmoglobin, har det en indflydelse på, hvor meget fosfat der 
kan bindes til hæmoglobinet. Det skyldes, at fosfat og klorid 
binder sig til de samme steder på hæmoglobin (Nikinmaa 
(1990), Mairbäurl and Weber (2012), Storz et al. (2015)).  

 

 

Temperaturens indflydelse 
På figur 17 ser man, at der bliver dannet varme, når hæmoglobin går fra T- til R-form, og reaktionen 
er eksotermisk. Det betyder at ændringer i temperaturen har indflydelse på hæmoglobins iltaffinitet. 
Dette sker f.eks. ved at hæve kropstemperaturen, og derved forskyde hæmoglobin mod dens T-form, 
hvilket forskyder iltbindingskurven mod højre (Greenwald (1971), Pough (1980), Stawski et al. 
(2006), Mairbäurl and Weber (2012)).  Temperaturændringernes indvirkning på iltaffiniteten bliver 
målt, som den energiforskel der er mellem to temperaturer ved hjælp af Van’t Hoff isochore:  

∆� )
�,T�T	F	K∆ [\]KĤ _))

� gh⁄ �� g<⁄
    ligning 11 

Hvor R er gaskonstanten, ∆ logK���P, er forskellen mellem de to ��� værdier ved de to temperaturer 

�� og �� (Mairbäurl and Weber (2012)). Det er denne energiforskel, man bruger, når man undersøger 
følsomheden af hæmoglobinet over for temperatur. Der er en forskel på endoterme og ektoterme dyr 

Figur 24 Viser forskellen på Bohr effekten hos C. D. Terrificus, med ren 

hæmoglobin og ved tilstedeværelsen af ATP. Prik (●) er med ATP, cirkel 

(○) og trekant (Δ) er uden ATP. Billede taget fra (Lombardi et al. (2014)) 

Figur 25 Viser ændringen af ��� ved 

forskellige koncentrationer af klorid hos 

Python Molurus. Billede taget fra (Storz et al. 

(2015)) 
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i forhold til deres følsomhed over for temperaturændringer. ∆� hos endoterme dyr er større end det, 
man ser hos ektoterme dyr. Menneskets ∆� findes mellem −40 til −59 jk �&�⁄ , variationen 
kommer af, at temperaturfølsomheden ændrer sig ved ændringer i pH (Mairbäurl and Weber (2012)). 
Pattedyr, som lever omkring polarcirklerne, bruger f.eks. klorid til at sænke deres iltaffinitet igen. 
Dette gøres for at frigive ilten fra blodet til musklerne under kolde forhold, hvor hæmoglobins 
iltaffinitet ellers ville være større (Mairbäurl and Weber (2012)). Ektoterme dyr udsættes ofte for 
store svingninger i kropstemperaturen i løbet af dagen. Figur 26 viser forskellen på iltaffiniteten hos 
Pituophis catenifer affinis under forskellige temperaturer, og viser at iltaffiniteten falder, når 
temperaturen stiger. Der ses dog forskel hos krybdyr på, hvor følsom deres hæmoglobin er over for 
ændringer i temperaturen, som figur 27 viser (Greenwald (1971), Pough (1980), Mairbäurl and Weber 
(2012)).  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskellen i følsomhed har vist sig at have en sammenhæng med, hvor de forskellige arter lever. 
Skægagamen (Pogona barbata), som lever i Australien og oplever store temperatursvingninger i løbet 
af et døgn, udviser en lille følsomhed over for temperaturændringer (Stawski et al. (2006)). Dette ses 
på dens ∆�, som det ses i tabel 1, hvor den er lille. Der modsatte ses hos skildpadden Emydura 

signata, som lever i temperaturstabile områder, den har en meget større følsomhed over for 
temperaturændringer (Stawski et al. (2006)). Dette ses i tabel 1. Der ses også, at nogle krybdyr ændrer 
deres følsomhed over for temperatur i forhold til sæsonændringer, der hvor de lever (Stawski et al. 
(2006)). Krybdyrs følsomhed over for temperaturændringer spænder bredt, det kan f.eks. ses ved, at 
deres ∆� kan variere fra −3,4 op til −49,4 jk �&�⁄  (Mairbäurl and Weber (2012)).  

  

Figur 26 Viser iltbindingskurver hos P. Catenifer ved 

forskellige temperaturer. Billede taget fra (Greenwald 

(1971)) 

Figur 27 Viser ændringen i ���ved temperaturændringer hos 

forskellige krybdyr. Billede taget fra (Greenwald (1971)) 
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Koncentrationen af hæmoglobin i blodet 
En ændring i hæmoglobinkoncentrationen i blodet ændrer iltaffiniteten af hæmoglobinet (Weber and 
Jensen (1988)). En øgning af hæmoglobinkoncentrationen vil sænke iltaffiniteten. Det skyldes, at der 
sker en interaktionen mellem hæmoglobinmolekylerne, og at denne interaktion sænker iltaffiniteten. 
Forskellige arter har forskellige koncentrationerne af hæmoglobin. Tibetanerne er en gruppe af 
mennesker, som lever i højderne, og det har vist sig, at de har en lavere hæmoglobinkoncentration 
end andre menneskegrupper, som lever i lavere områder (Wu and Kayser (2006)). Koncentrationens 

forskelle ligger på mellem 0,62 ��&� ∙ l�� til 2,48 ��&� ∙ l��. Den lavere koncentration af 
hæmoglobin kan være en af deres tilpasninger for at kunne leve under konstant hypoxiske forhold. 
Brauner et. al. undersøgte ændringerne i hæmoglobinkoncentrationen hos karper og ørreder. De 
ændrede koncentrationen i blodlegemerne, og fastholdt fosfat/hæmoglobin ratioen. De havde 
forventet at se en forskel på ���, men de så ingen signifikant forskel mellem iltaffiniteterne fra 
kontrollerne til dem, som fik ændret deres koncentration (Brauner et al. (2002)). Overgaard and Wang 
(2002) skriver, at en ændring i koncentrationen af hæmoglobin vil ændre hæmoglobin-hæmoglobin 
interaktionen, og det vil medføre en ændring i iltaffiniteten. Der var observeret en højere iltaffinitet 
K��� ) 1,5 ���P ved en hæmoglobinkoncentration på 0,05 mM, end ved en højere koncentration på 
1 mM, hvor der blev observeret en mindre iltaffinitet K��� ) 4,4 ���P (Overgaard and Wang (2002)). 
Der ses en stor forskel i hæmoglobin koncentrationer blandt de forskellige klasser. Krybdyr har en 

lav koncentration i forhold til pattedyr. Krybdyrs koncentration er omkring 1 ��&� ∙ l��, hvor f.eks. 

mennesker har en koncentration på omkring 8 − 10 ��&� ∙ l��(Isaacks and Harkness (1980), 
Overgaard and Wang (2002), Stawski et al. (2006)). 

 

Hos slanger 
Figur 18 viser forskellen på iltaffiniteten mellem ren hæmoglobin og hæmoglobin i blodet hos pytoner 
(Overgaard and Wang (2002), Storz et al. (2015)). Det har ikke været muligt at få ren hæmoglobins 
��� til at nærme sig den for hæmoglobinet i blodet. Det har ikke været muligt at forklare den store 
forskel, da man har prøvet at genskabe hæmoglobin i blodets ���. 
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Det er blevet beskrevet, hvad forskellige faktorer gør ved hæmoglobins iltaffinitet. Når dyr går fra 
hvile, og begynder at lave noget. Dette kan være i form af bevægelse, for f.eks. jagt, eller det kan 
være, når de begynder at fordøje det, som de har spist. Her ser man en øget forskel mellem den 
arterielle iltkoncentration og den venøse iltkoncentration, som ses på figur 29A (Overgaard and Wang 
(2002)). Ændringen i iltkoncentrationer er dog ikke nok til at opretholde det nødvendige iltforbrug, 
som sker under fordøjelse. Ændringen i iltforbruget ses på figur 29B, hvor den orange kasse er 
kontrollen og den blå er iltforbruget under fordøjelse. Det, som figur 29B visualiserer, blev beskrevet 
af Adolf Eugen Fick, som beskrev sammenhængen mellem iltforbruget og cardiac output. Denne 
beskrivelse blev til Fick’s princip: 

.;<
) C ∙ K6 N mP     ligning 12 

Hvor .;<
 er den mængde af ilt, som bliver forbrugt, Q er cardiac output, og 6 N m er forskellen i 

koncentrationen mellem det arterielle og det venøse blod.  

Overgaard and Wang (2002) skriver, at iltforbruget under hvile for P. Molurus er på 0,8 �� 
� ∙

���� ∙ min��, og under fordøjelse stiger dette til 7,2 �� 
� ∙ ���� ∙ min��. De beskrev også, at 

cardiac output steg fra 25 �� ∙ ���� ∙ min�� til 100 �� ∙ ���� ∙ min��. Dette er dog kun en fire 
dobling, og kan derfor ikke alene forklare det øget iltforbrug. Hvilket nødvendigvis medføre en øget 
frigivelse af ilt fra hæmoglobinet under fordøjelse. Det betyder, at slanger ændrer deres hæmoglobins 
iltaffinitet, når de skal fordøje deres mad for at de kan levere mere ilt til deres organer. 

Det samme kan man observere, når P. Molurus bliver udsat for fysisk arbejde. Secor et al. (2000) 
viser, at når slangerne bliver udsat for motion, øger de deres iltforbrug. Denne forøgelse er af samme 

størrelse, som der ses for fordøjelse fra 0,76 �� 
� ∙ ���� ∙ min�� til 7,6 �� 
� ∙ ���� ∙ min��. Man 

målte en forskel i koncentrationerne på arteriel til venøst for kontrollen på 1,8 ��&� ∙ l��, og under 

fysisk arbejde var denne forskel steget til 5,85 ��&� ∙ l��. Secor målte også cardiac output for 

kontrol og fysisk arbejde, disse var 19 og 55 �� ∙ ���� ∙ �����. Ud fra disse data viser figur 30 et 
billede af forskellen mellem iltforbrug for kontrol og fysisk arbejde, startkoncentrationen blev sat til 

6 ��&� ∙ l��, da der ikke blev givet en startkoncentration for slangerne i Secor et al. (2000). 
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Når man ser på det data, som Secor et al. (2000) fik ved sine eksperimenter med fysisk arbejde, viser 
det, at der er en større frigivelse af ilt, når slanger er under bevægelse. Man ser også en stor forøgelse 
af den ilt, som bliver frigivet fra blodet i Overgaard and Wang (2002).  

Der er en stor forskel mellem Overgaard and Wang og Secor et al. data i forhold 6 N m, når deres 
data over fordøjelses sammenlignes. Secor et al. (2000) giver ikke nogen hæmoglobin koncentration, 
men har målt eller beregnet koncentrationsforskellen. Overgaard and Wang (2002) fandt en 
koncentrations forskel på omkring 2 mM og Secor et al. (2000) fandt en på omkring 4 mM. Hvis data 
fra de to forsøg skulle passe sammen, så skulle slangerne, som Secor et al. (2002) brugte have en 
hæmoglobinkoncentration, som var dobbelt så stor, som den Overgaard and Wang (2002) målte i 
deres forsøg. Det kan eventuelt forklares med, at der kan være en stor variation i hæmoglobin-
koncentrationen hos denne art af slanger, da Overgaard et al. (1999) målte en hæmoglobin-
koncentration på omkring 2,7 mM. Pough (1980) lavede et gennemsnit af hæmoglobin-
koncentrationer blandt 27 forskellige arter af slanger og fandt en gennemsnitskoncentration på 5,5 
mM. Det er dog en meget høj koncentration, da Bovo et al. (2015) fandt, at hæmoglobin-
koncentrationen for den sydamerikanske klapperslanger (Crotalus durissus) kun var på omkring 3 
mM. Koncentrationen er dog stadig 3 gange så stor, som den Overgaard and Wang (2002) fandt. Det 
betyder, at der er behov for flere undersøgelser i forhold til pytonslangernes hæmoglobin-
koncentration for at se hvor stor en variation, man kan observere, før man kan konkludere noget 
endeligt grundet uoverensstemmelserne mellem Secor et al. (2000) og Overgaard and Wang (2002).  
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Tabel 1 viser forskellige arter af krybdyr, hvor der er vist deres forskellige ��� værdier for en given 
temperatur og de andre faktorer, som er fundet for denne art. 

Tabel 1 Viser forskellige arters ���, �`, Bohr effekt for en given temperatur og pH 

 

 

��� K����P �` Bohr 

effekt 

temp. K℃P pH s� kilde 

Firben 
       

Pogona barbata 32,8 1,5 
 

10 
  

 Stawski 
(2006)  

48,8 1,8 
 

20 
 

-27,1 Stawski 
(2006)  

65,2 2,2 
 

30 
 

-20,5 Stawski 
(2006)         

Slanger 
       

Pituophis 

catenifer affinis 

30 
  

20 7,4 
 

Stawski 
(2006)  

63 
  

35 7,4 
 

Stawski 
(2006) 

Python molurus 35 2,9 -0,31 30 7,55 
 

Overgaard 
(2002)         

Skildpadder 
       

Emydura signata 15,4 1,5 
 

10 
  

Stawski 
(2006)  

30,9 1,6 
 

20 
 

-47,8 Stawski 
(2006)  

54,6 1,9 
 

30 
 

42,7 Stawski 
(2006) 

Chrysemys picta 18,5 2,1 
 

25 
  

Stawski 
(2006) 

Chelonia mydas 29 
 

-0,3 26 7,45 
 

Lutz 
(1985) 

Caretta caretta 47 
 

-0,34 26 7,45 
 

Lutz 
(1985)         

Krokodiller 
       

Alligator 

Mississippienis 

17,4 2,2 -0,77 15 7,7 -24,4 Stawski 
(2006)  

24,5 
 

-0,95 25 7,5 -47 Stawski 
(2006)  

33,9 
 

-0,96 35 7,4 
 

Stawski 
(2006) 
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Konklusion  
Man kan se, at der er flere elementer i blodet, som spiller en rolle for hæmoglobins evne til at binde 
ilt. Der ses variationer blandt de forskellige klasser. Inden for klassen af krybdyr har det vist sig, at 
de har en lav iltaffinitet, når hæmoglobinet er i blodet, men at deres hæmoglobin har en høj iltaffinitet, 
når den er i ren form. Man så at pytonslangen (P. molurus) har evnen til at optage mere ilt under 
fordøjelse og under fysisk arbejde. Det betyder at slangerne har evnen til at ændre iltaffiniteten, når 
de skal bruge ilten. Når krybdyr sammenlignes med de andre klasser, fremstår de som meget 
varierende i forhold til flere af de elementer, som har indflydelse på hæmoglobins iltaffinitet. Hvor 
man hos andre klasser ser en mere jævn sammenhæng, ses der hos krybdyr flere steder store 
variationer f.eks. deres temperaturfølsomhed. Nogle krybdyr har en meget lav temperaturfølsomhed 
og andre en høj følsomhed i forhold til, hvor de lever. Det ser man ikke hos de endoterme dyr, som 
holder en nogenlunde konstant temperatur uanset hvorhenne af, de lever. Den store forskel, som ses 
mellem ren hæmoglobins og hæmoglobin i blodets iltaffinitet, har man ikke kunne forklare helt. Til 
videre undersøgelse bør der forskes mere på f.eks. hæmoglobinkoncentrationen i forhold til dens 
konkrete indvirkning på iltaffiniteten. 
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