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De splitsing van eiwitten

door

E. GORTER

Om na to gaan of een eiwit onder invloed Yan een proteolytisch
ferment gesplitst is, beschikt men over verschillende methoden.

Men,kan nag&a,n of het aantal vriie COOH of Nllr-groepen van het
eiwit na de inwerking va,n het ferment, is toegenomen. Deze toe-
neming is het gevolg van het loslaten van de verbinding - CO - NH -onder opneming van water. De vermeerdering van de CooH-groepen
kan men door titratie vaststellen, terwijl men Yoor die der NHr-
groepen liefst gebruik maakt van de methode ven YAN Sr,urn om
aminostikstof te bepalen.

Ook wordt wel onderzocht of do viscositeit van een eiwitoplossing
door de formentwerking verandort. Dit is bij de gelatine een aan to
bovolen wljze van onderzoek.

ANsox heeft een methode uitgewerkt om do splitsing van haemo-
globine als ma€,t te bezigen van de fermentwerking, terwijl anderen
hebben aanbevolen om &&n de stremming van de melk, die door velo
proteolytischo fermenten kau worden tot stand gebracht, te beoor-
deelen welko veranderingen het eiwit door de fermentwerking heeft
ondergaa,n.

lVij hebben nagoge&n, of de methode der spreiding is te gebruiken
om a,&n te toonen of er oiwitsplitsing door het ferment heeft plaata
gehad. A priori moet, mon toegeven, dat or kaus bostaat, dat :ner'
sehillen in spreiding zullen optreden door een fermentatieve eiwit-
splitsing, omdat vele eiwitten mooi en vele splitsiugsproducton slecht
oÍ niet spreiden. De beperkingen Ya,n do methode zljn het gevolg
varr do omstandigheid, dat niet alle eiwitten sprtiden en dat niet
alle splitsingsproducton niet spreiden. Van het eerste kan do reden
zljn, dat de eiwitten to oplosbaar zijn, omdat aan de zljketene te veel

irolaire groopen zlin geplaatst (vb. protamines met veel diaminozuren)
of deze te kort zijn (vb. gelatine met veel glycocoll).

Ook kan het aautal oplosbare groepen, die vrlj in het molecuul
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aa,nwezig ziin, te klein zijn, wat als de reden wordt beschouwd, w&&rom
myosine en fibrinogeen niet spreiden.

Dat or intusschen een groot aantal eiwitten wel spreidt, terwljl
de splitsingsproducten dit niet doen, kan men aantoonon door eiwit,
dat in mouomoleculaire laag gespreid ligt op water, bijv. met eon
pH gellik aan die van het isoelectrische punt van het eiwit te bestralon
mot ultrayiolet licht. Bij tal van oiwitten daalt in de loop van een
uur do spreiding bijna tot nul 1).

De fermentatieve eiwitsplitsing kan men niet goed met dezelfde
techniek onderzooken door het ferment in de bak van het toestel
van L.l.xouurn op to lossen en op deze oplossing het oiwit to spreiden.
De bezwaren tegen deze techniek z!jn, dat er zeer veel fermeut noodig
is, dat het ferment meestal zelf een eiwit is, dat spreidt, zoodat mon
bij de proef niet kan onderscheiden tusschen de spreiding van hot
eiwit, waarvan de splitsing moet worden nagegaa,n en die van het
eiwit-ferment. Deze moeilijkheden vallen weg, als men &&n een ver-
dunde oplossing van het te splitsen eiwit, toevoegt een kleine hoeveel-
heid van het ferment, zoodat de spreiding daarvan te verwaarloozen
is, en dan het mengsel eenige tijd wegzet blj de vereischte temperatuur,
na toevoeging zoo noodig van de noodzakelljke activatoren, waarblj
men dan nog de noodige controles inzet. Voor de vloeistof, waa,rop
gesproid wordt, kieze men öf die pI{ welke beantwoordt aan het
iso.electrische punt van het eiwit, öf pII I (l/10 N HCI). Dezo laatste
hoeft het voordeel, dat ongeveer alle eiwitten daarop maximaal spreiden.

Men pipetteert dan uit het buisjo, dat eiwit, buffer, forment en
activator bevat 5 mIVF, blaast dit uit op de l/10 N HCI oplossing in
de bak en bepaalt na I minuut de grootte van de spreiding.

Wij geven allereerst een voorbeeld van een dergelljke proef. Als
eiwit kiezen wij aaseine, w&aryan een 0.5 o/o oplossing in NaOH
0.05 N wordt gemaakt door deze blj 90'C gedurende 30-40 minuten
te verwarmon. Na afkoelen wordt do pH met 0.1 N IICI op pH 7.3
gebracht.

Als ferment nemen wij papaïne, w&&rv&n wij een oplossing van
5-10 mg/c.o. beroiden in 0.04 M NaCN, die als activator dient. Ale
buffer dient een 0.2 M azijnzuur-Na-acetaatbuffer van pI{ 5.0.

Later werd de papaine opgelost in 0.05 N NaOII en word afzonderlijk
de activator in verschillende sterkte toegevoegd.

Wij zetten nu een 3.tal buisjes in, aldus:

caseïne
buffer
papaine
activator
aqua dest.

o

*
0.r
0.I
0.5

0.1

3

0.5
0.4

I
0.6
0.3
0.1
0.1

1) E. Gonrnn: Am. J. Di. of Ch., 47, 945-956 (fgm).
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in een broedstoof van 36o en bepalon na 42,60, 84, 120 enz. minuten
de grootte van de spreiding. In een proef met onderstaande eind-
concentraties van reagentia:

caseïne 2,6 mglc.c.
buffer azljnzuur-acetaat pH 6.0 Ul6 M.
Na CN 4 milli M.
papaine 0.5 mg/c.c. on;z.

ninden wlj de volgende getallen voor de spreiding per mg. oa,§eine:

begrn 0.73 I['
n& 42 minuten 0.64 ,,
,, 60 ,, 0.46 ,,
,, 90
,, 135

0.38 ,,
0.32 ,,

IIet blijkt, dat men met deze methode slochts zeer woinig eiwit en
ferment noodig heeft voor een reeks nauwkeurige bepalingen.

Men kan nu de vorschillende factoren, die invloed hebben op de
fermentwerking nega,an door dezo elk afzonderlijk te wijzigen.

In de eerste plaats hebben wij verschillendo hoeveelheden papaino
toegevoegd, en nagegean, wa,t de invloed daarvan was op de grootte
van de splitsing, gemeten na, eon aantal intervallen. IIet resultaat
ziet men in fig. I en 2.

Als contröIes voor deze metingen dient een onderzoek naar de
verandering van de spreiding van de oplossingen, waarin g e e n
caseine doch wel de andoro bestanddeelen buffer: pE 6.0, NaCN
4 milli M en papaino aanwezig waren. Do grootte van de sproirling
ondor deze omstandigheden was te vorwaarloozen.

Voorbeeld:
oaseino {

papaïne (act.)

n& 0 minuten 0.73
,, 45
,, 60
,, 100

,, 0.50
,, 0.45
,, 0.35

caseino
*lleen

0.73
0.72
0.73
0.72
0.73

papaïno
alleen

Spreidt niet
in deze proef

,, l2o ,, 0,30

Ook werd na,gegaan, dat de caseïne zonder papaine niet gesplitst
wordt. De eindconcentraties caseïne en papaine in de contrölebuisjes
wa,ren dezelfde als in de complote proef.

Tonslotte werd steeds weer onderzocht, dat de gebruikte papaine-
oplossing nog werkzaam w&s. Ging de werkzaamheid van do oplossing
achteruit, dan werd oen nieuwo bereid.

In fig. I is op de abseis uitgezet de tijd, gedurende welke het ferment
(papaine) op het (eiwit) caseine heeft ingewerkt. De temperatuur was 85o,
tiefmilieu een buffer van pH 5.O lllí M en de activator NaCN in een con-
centratie van 4 milli M.
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Op de ordinaat is uitgezet de gnootte van de spreiding, omgerekend per
mg. van het oorspronkelijk aanwezige eiwit (caseïne) in M2. Naast elke
lijn is de concentratie gezet van het ferment in mg papayotine (ongezuiverd).
Men ziet, dat de splitsing van het eiwit afhangt van de concentratie van
de papaiine, maar dat boven een bepaald getal (hiero.Smg)verdubbeling
van de concentratie geen toeneming van de splitsing geeft.

In fig. 2, waaraan dezelfde metingen als voor fig. f gebezigd zijn, ten
gondslag liggen, is op de abscis de concentratie papaiine en op de ordinaat
de spreiding van het caselne uitgezet. Naest de lijnen zijn de tijden van

0.03Ín%.c. PAPAINE.

012^Vcc.

O.o6mgóCPAPÀl'il8.

PAPAINE.

025

05
r.0

42 60 8rr

Fig. I
Spl;i.tsing oan casel,ne door papaíne. Irutloeil oan, den tijd m de

hoerseelheid papalne.
fn dit experiment was de temperatuur 85o; de buffer was t/15 molair

natriumacetaat azijnzuur; pH 5.0. De eindconcentraties van de reageerende
stoffen waren:

caseitre 2.5 mglcc.
papaiíne (zie figuur 1): O.03; 0.O6; O.l2; O.251' O.5; t rng/cc.
NaCN (aclivator) 4 milli-molair.

inwerking van het ferment op het eiwit aangegeven. Op deze figuur ziet
men, dat in een bepaald gebied van concentratie 0.06-0.5 mg en een be.
paalde tijd van inwerking van het ferment (,ln-z uur) de splitsfug van
het eiwit -| evenredig is met de eoncentratie.

Act'iaeerenile werlcing aan NaCN
fn de volgende experimenten worden a,ndere eiwitten onderzocht

en werden meer quantitatieve metingen verricht. Wlj hebben in het
bizonder bestudeerd, de invloed va,n ectivetoren err van remmonde
stoffen.
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In de tot nu toe meogedeelde onderzoekingen werd de hoeveelheid
NaCN, een activator va,n papaïne, constant gehouden, \[iLj willen
nu allereerst de invloed van do hooveelheid toegevoegd NaCN na,gaen.

Do volgende 3 buisjos werden weer iugezet:

I
0.5
0.3
0.1
0.1

O75UUR.

1. UUR.

I.SUUR.

2UUR.

r) E. Gonmn en P. C. Br,orren: Ned. Akad. v. Vfetensch., Proc, 45,
2'.!8,885 (t942).

gliadine
buffer
papaïno
actiyator
aq. dest.

3

0.5
0.4

I

0.3
0.1
0.1
0.5

0,

Fig. 2
Splitsing oan cosd,Ane daor papaLne, Inaloed oan dm tijd en ik

hoeoeelheid papal,ne.
In dit experiment was de temperatuur 85o; de buffer was l/16 molair

natriumacetaat azijnzuur; pH 5.O. De eindconcentraties van de reageerende
stoffen waren:

caseïne 2.5 mglcc.
papaine (zie figuur 1): O.0B; O.06; O.l2; O,25; O.5; I mg/cc.
NaCN (activator) 4 milli-molair.

Als eiwit diende in deze proeven heb gliad,ine t), Wii hebben gebruik
gemaakt van de onderstaande oplossingen
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Nadat met de gliadine in 70 o/o alcohol geen splitsing door papaïno
was verkregon, werd de gliadine opgelost in 0.06 N NaOE. De sterkto
van do oplossing (o) was 5 mgf c.c. De buffer was acetaat azijnzuur
0.2 M, pH 6.0. Het papaine (ó) had steeds dezelfde concentratio
6 mg/c.c.

De concentratie activator NaCN, w&&rv&n 0.1 op I c.c. werd toe-
gevoegd wisselde van 16 milli molair tot 0.5 milli molair. Bij deze
proef waren de eindconcentraties gliadine 2,6 mgfc.c.

buffer azljnzuur - Na-acetaat pH 6.0 1/16 molair.
papaïne 0.6 mg/c.c.
NaCN 16; 8; 4; 2; I +, +, { en .,t milli molair.

Fig. B

Spktsing oan gliadine iloar papahtn. Inolned oan dc lnaneellwid actlioator NaCN.
fn dit experiment was de temperatuur 85o. De buffer l/15 molair natrium

acetaat-azijnzuur; pH 5.O. De eindconcentraties van de reageerende stoffen
waren:

gliadine (opgelost in 0.05 N NaOH) 2,5 mglcc.
papsiine 0.5 mg/cc.
activator NaCN, wisselende van 1/16-8 milli molair.

Do duur van de inwerking van hot ferment op het eiwit was |,
}, I en 2 uur. Gedurende deze tijd werd het mengsel weggezol in een
broedstoofje van 35o.

Zooals in fig. 3 is te zion wordt de splitsing vertraagd, \ry&nneer
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te weinigmaar NaCN in oplossing is. Bii de oindconcentraties van
8 milli molair gelogen, is de spliteing waarschiinliik maximaal.

X'iguur 4laat ditzelfde zieu.
In fig. 3 is op de abscis nitgezet de tijd, gedurende welke het ferment

(papaïne) hooft ingewerkt op het eiwit (gliaöne), terwljl op de ordinaat

Fig. 4
Spktsing oan gliadine ilaor papalrw. Irutloed oan ile lwanelheid aclioator NaCN.

In dit e{periment was de temperatuur 35o. De buffer l/15 molair natrium
aceteat-azijnzuur; pH 5.0. De eindconcentraties van de reageerende stoffen
wbren:

gliadine (opgelost in O.O5 N NaOH) 2.5 mglca.papalne 0.5 mg/cc.
activator NaCN, wisselende van t/t&-8 milli molair.

is uitgezet de uit de spreiding berekendo grootte ya,n de spreiding
van I mg gliadine, vóór on nà de inwerking va,n het papaïne. Naast
de lijnen zijn aa,ngegeyon, de verechillende hoeveelheden NaCN,
dio in de verschillende prooven gobruikt zljn. Het bliikt, dat do
splitsing ongoveer evonredig is met de hoovoolhoid van do activator,
w&arvan in dezo proef eerst de concentratie yan 8 milli molair maximale
werkzaamheid heeft.
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Remmenile werking aan lwl,iumbromq,a,t
Men zal de remmende werking va,n een toegevoegdo stof het liefst

onderzoeken in een fermentoplossing, waarin do hoeveelheid eiwit,
ferment en activator constant worden gehouden.

"%n
0.5

0.032 m M. REI.IMENDE STOF
0.0{68N0.008 ,, ,.

aa

lt

tt
lt

lt

0,00{
0002

0.00.1 It

NUTEN

Fig. 5

Spitsing oan gl:íadi.ne iloor papaïnc. Inolned ttan dc hoaseellwid
r emmmdc sta|' ltcatium brmaat).

In dit experiment was de temperatuur 85o. De buffer l/15 molair natrium
acetaat-azijhzuur; pH 5.0. De eindconcentraties van de reageerende stoffen
waren:

gliadine 2.5 mglge.
papalne 0.5 mg/cc.
icfivator (NaCN) r/4 milli molair.
kaliumbroinaat urisselende Yan O.0ol---0.082 milli molair.

Men kan dit doen door als oplossingen - op grond ven voorefgaande
proeven - te gebruiken (fig. 3 en 4):- 

10. Gliadine B mg/c.c. opgelost in 0.05 N NaOII, due eon einíil-

concentra,tie van 2.5 mgfc.c.
P. PapaÍno 5 mg/o.c. opgelost in 0.O5 N NoOH, dus een eind'

concentratie van 0.5 mg/c.o.
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30. NaCN in een hoeveelhoid van 0.25 milli 6qla,ir (zie fig. 3 eu 4)
40. Buffer pE 5.0 0.2 molair, dus een eindconcentratio van

l/15 molair,
en daaraan het kaliumbromaat in dalende concentratie toe te voegen.

Fig. 6

Spitsing oan gliailine iloor papaVne. Inolaed oan ile lnaseellwid
remmmde stal (kalium bronwat).

In dit experiment was de temperatuur 85o. De buffer l/f5 molair natrium
acetaat-azijïzuur; pH 5.O. De eindconcentraties van de ieageerende stoffen
waren:

gliadine 2.5 mglcc.
[apaihre O.5 mg/,cc.
àciivator (NaCN) r/4 milli molair.
kaliumbroàaat rí'isselende van 0.001-{.032 milli molair.

In figuur 5 ziet men den invloed van het toegevoegde kaliumbromaat
op de dfulitsing van het eiwit door papaiine. 0-p de abscis vindt men weer
aàngegeïen aË ti;a van inwerking 

-vaï het fdrment op het eiwit, terwijl
op óe-ordinaat is uitgezet de groótte van de spreiding, b-erekend p3r +g
eiwit lgUaaine). Naafr de lijne-n vindt rnen de afdalende hoeveelheden
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lslinabromaat, die in de proef gebruikt zijn. Het bliilrt dat fl6 lsrnrning
vrijwel volledig is boven een concentratie van 0.008 mM kaliumbmmalt-.

Figuur 6 toont hetzelfde beeld. Daar zijn op de abscis de hoeveelheden
kaliurnbromaat uitgezet, terwijl naast de lijnen d.e tijden z{n geschreven.

Wlj begonnen met een sterkte van 0.05 o/, 
"r, 

daalden af tot
0.00f5625 o/r.D" reeks was tfm,Ll,,,,l*,rlr*, 

%zo en rlr*ol* kalium
bromaat.

Slechte geringe splitsing bleef er behouden na I uur inwerking bij
de eerste vier der genoemde hoeveelheden. Yanaf de buis, die ,/r, o/*.
KBrO, bevatte, was de splitsing weer duidelijk, terwijl de volgende
buis, die weer de helft van deze hoeveelheid KBrO, bevatte de remming
nog maer juist te zien gaf, zooals uit de vergelljking met de contröle
blijkt.

zonder met 0.0016625
KBrO, o/* KBrO,

blj I uur 0.36

bij ! uur 0.32 0.34

blj I uur 0.29 0.32

bij 2 uur 0.24 0.29

Het is niet uit te makeu of de fermentwerking geremd wordt door-
dat de activator uit de reectie verdwijnt, of doordat het papaïne zelf
onwerkzaam wordt (zie fig. 5 en 6).

0.36

De bepalingen ziin gedaa,n door Mej. A. BnouwnB, a,n&lyste.


