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1.SAMENVATTING VANDEHUIDIGE INZICHTEN OMTRENT FUNCTIEEN WERKINGSMECHANISME
1.1.Eigenschappen van deenzymen; reactiemechanisme
Onder Peroxydasenvallen enzymenvan eenheelverschillende oorsprong,
met eenaspecifiekewerking tenaanzienvandeaardvandewaterstofdonor.
Peroxydasen (donor:H„0„-oxydoreductase,EC 1.11.1.7)katalyserendewaterstofoverdracht van eengroot aantalorganischeverbindingen,van eenvoudige
fenolen,aromatische aminen,hydrochinonen,benzidine-derivaten enz.opwaterstofperoxyde.Onderbovenstaande definitievallenniet de inplantenvoorkomende lipoperoxydasen, cytochroomperoxydasen. Natuurlijkewaterstofdonors zijn
bijvoorbeeld koffiezuur,chlorogeenzuur, ferulazuur enscopoletine.Nietnatuurlijkebijvoorbeeld guaiacol,p-fenyleendiamine,benzidine,o-tolidine,
o-dianisidine enascorbaat.
OH

OH

J^ocS

HO X
HoA^1

liacol

pyrogallol

kJ

benzidine

Dereactiekanworden samengevatals:
AH 2 + H 2 0 2 Peroxydase^

A+2

^

Dereactiekan ookverlopenmetmethyl-,ethyl-of acetylperoxyde inplaats van
waterstofperoxyde.Deactiviteitsmeting wordtmeestal uitgevoerd met guaiacol
als substraat.Metbenzidineachtige substraten zijnnauwkeurigermetingente
doen,maar deze stoffenzijnvanwege carcinogene eigenschappen inonbruikgeraakt (Putter, 1970;Saunders, 1964).
Peroxydasenbehoren,methet enzymkatalase (waterstofperoxyde:waterstofperoxyde oxidoreductase,EC 1.11.1.6), totdehydroperoxydasen. Beide zijn
heemeiwittenmetprotohemine IXalsprosthetische groep endriewaardig ijzer
indekern.Katalase heeft eenmolecuulgewicht van ca.250.000 enbestaat uit
vier eenhedenmet eenmolecuulgewicht van ca.60.000-65.000 (Saunders,1964;
Sund, 1967).Voorkomkommerkatalase isM= 225.000met eenhedenvan 54.500
(Lamb etal.,1978). Voorkatalase uitbladerenvanLens culinaris (linzen)
wordt ookeenmolecuulgewicht gevondenvan 225.000bij eenhedenvan 54.000
(Schiefer etal.,1976).Peroxydasebestaat uit slechts éénketenmet eenmolecuulgewicht van ca.40.000.Het reactiemechanisme vanbeide enzymenkanworden
samengevat alsvolgt:
AH,
RO-OH +

A

2

->ROH+H„0+
2

2A n

2An+l

Katalase gebruiktH.0 (R=H)alsmeest effectief oxydatiemiddel,ofalkylhydroperoxydenmet eenkorteketenlengte,waarbij dereactiesnelheid afneemt inde
volgorde H >>CH > CH .Debeste elektronendonor iseen tweedemolecuul
H„0„ (A=0„).DeRatalasereactiewordt dandus:
2H 2 0 2

katalaSe
>

2H 2 0+ 0 2

Alswaterstofdonorkunnen ook andereverbindingen danwaterstofperoxyde fungeren, bijvoorbeeld ascorbaat,pyrogallol,methanol,natriumnitriet enmierezuur.
Erwordt dangeen zuurstof ontwikkeld endereactieverloopt alsbijPeroxydase.
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Deperoxydasereactieverlooptinverschillendestappen:
E+H»0„

^ complexI

(groen)

complexI +AH„

k.
* complexII+AH'(rose)
k,
- E+A

4N

complexII+AH'

Devalentievanhetijzeratoominhetenzymveranderttijdensdereactievolgenshetschema:
+H O
)complexI
(+5)

ferri-enzym:
(+3)

+e"
>complexII
(+4)

+e"
) ferri-enzym
(+3)

Hetferro-enzym(+2)enhetoxy-enzym (+6)komenindereactienietvoor.
ComplexIwordt_inéénstaptothetferri-enzymgereduceerdalsdewaterstofdonorHJofHSCLis.Detussenproduktenuitdetweedestapvanhetperoxydasemechanismezijnradicalen.Bijovermaatwaterstofperoxydeontstaathetoxyenzym,datuiteenvaltinhetferri-enzymenwaarbijwaterstofwordtvrijgemaakt:
\ E+H

complexIII(rood)
(+6)

Deperoxydase-activiteitwordtonderdezeomstandighedengeremd (Yamazaki&
Yokota, 1973).
Dekatalasereactieisookinstappentescheiden:
k

l
^complexI

E+H-O

k!
E+2H O +0

s

complexI+H O

BijovermaatperoxydeontstaathetrodeinactievecomplexII,ofhetinactieve
complexIII(Mahler&Cordes,1969;Paul,1963).
complexI T —r

complexII
8
Peroxydasenkunneneenkatalase-achtiggedragvertonen,katalasekaneenperoxydase-achtigereactieteweegbrengen.Uitrunderleverkatalaseisdooreenloogbehandelingperoxydase-activiteit teontwikkelen,dieverdwijntbijneutraliseren,waarnadekatalase-activiteitweerterugkomt (Marklund, 1973).
Katalaseislabielinwaterigmilieu;destabiliteitkanwordenvergroot
doortoevoegingvankleinehoeveelhedenvaneenorganischoplosmiddel,zoals
ethanolofchloroform.Bijinvriezenenontdooiengaatdeactiviteitverloren.
Erontstaanmolecuulaggregaten.In5Mguanidine-HCl,in8Mureumofinzuur
milieu (pHca.3)dissocieertkatalaseindimeren (tweeeenheden),dieinactief
zijn(Sund,1967).HetpH-optimumvoordeactiviteitligtbij6,8-7,0voorrunderleverkatalase.
Plantaardigkatalaseismoeilijkalszuivereverbindingteisoleren.Katalasemanifesteertzichmeestalalsêénenkeliso-enzymbijiso-elektroforeseen
iso-elektrofocusing (Scandalios,1969;Schieferetal.,1976;Anonymus,1975).
Peroxydaseisgoedoplosbaarinwaterigmilieueneenvandemeeststabieleenzymendiebekendzijn.Datmaaktbepalingervanaantrekkelijk;erhoevenweinigvoorzorgentewordengenomeninverbandmetdenaturatieeneenpreparaatkanindediepvrieswordenbewaard.Peroxydaseisalomindenatuuraan
k

tetonen;deactiviteit inplantenkan gecorreleerd wordenmet bijvoorbeeld
bladveroudering endiverse stress-invloeden zoals zoutschade, ijzergebrek en
infectie.
Peroxydasenworden aangetroffen inalleplantedelen (Hall etal., 1969).
Het aantal iso-enzymen endeactiviteit nemen toebijveroudering (Shiao-Lim
Chenetal.,1970;Dunleary &RamarajeUrs, 1978;Lazar&Farkas, 1970), na
infectievanplantenmetvirussen (Bates&Chant, 1970)of schimmels (Staples
& Stahmann, 1964)ennahet"harden"doorhetgevenvan eenkoudeperiode (McCown
etal., 1969).De iso-enzymen dieerbijkomen zijn steedsdezelfde alsbijveroudering.De toenemende peroxydase-activiteit zou eenindicatorkunnen zijnvan
hetontwikkelingsstadium vandeplant (Parish, 1968).
Inde levensmiddelentechnologie wordt deperoxydase-activiteit gebruikt
als indicatorvoor dekwaliteitvandeconservering vangroenten.Peroxydase
iseenvandemeesthittebestendige enzymen;als ergeenactiviteit meerkan
worden aangetoond magworden aangenomen dat deconserveringsmethode afdoende
is (Burnette, 1977).
1.2.Biochemische functievanperoxydase enkatalase
1.2.1.Y22£kome^_yan_£e^oxy^ase_e^_k^talase
De functievanPeroxydasen enkatalase indeplant (eninanderelevensvormen)isnietduidelijk.Er zijneenaantal theorieën over,die echtervaag
blijven en geenszinsbewezen zijn.Het ismijnsinziens devraag ofde in
vitrowaargenomen reactiesvanperoxydase enkatalasewel invivooptreden.
Indebestaande theorieën is hetbelangrijkste aangrijpingspunt het organisme
waarin deenzymenworden aangetroffen endeplaats inde celwaar zevoorkomen.
Peroxydasen komenvoor indieren enhogere planten,gisten,schimmels en
bacteriën. Zeworden aangetroffen overal indecel,aandemembranen eninhet
celvocht indemicrosomen en indemitochondriën.Het eerstgeïsoleerd enhet
meest onderzocht ishetmierikswortelperoxydase (horse-radish-peroxydase,HRP)
(Saunders, 1964).
Katalasekomtvoor inbijna alledierlijke cellen enorganen,indemitochondriën en opdeperoxisomen,en inopgelostevorm inerythrocyten.Hetis
ook inplanten aanwezig,maar in lagereactiviteit.
Het enzym is ingrotehoeveelheden aanwezig inaërobe cellendie eencytoclirooinsysteembov.ilten;hot is;ianwc'7,ij>,in«n11c»aerobetniero-orp,.ini«menenafwezig inobligaat anaërobemicro-organismen. Vooral inde peroxisomen komt
katalasevoor,tezamenmetwaterstofperoxyde-producerendeenzymen (Anonymus,
1975).
1.2.2.WaterstofgeroxYde-ontwikkeling_in_deglant
Zowel peroxydase alskatalase katalyseren een reactiewaarinwatcrslofperoxyde isbetrokken.Alswe ietsover de invivo-werking van deenzymente
wetenwillenkomen ishet dus zinvol omna tegaan,bijwelke processenwaterstofperoxydewordt ontwikkeld.
Hetbelangrijkste proceswaarbijwaterstofperoxydevrij zoukomen,isde
fotorespiratie.Dit iseenademhalingsmechanisme,dat inhet lichtoptreedt en
wezenlijk anders isdandedonkerademhaling. Fotorespiratiekomtvoorbijplantendiegroeien ineengematigd klimaat eneenC^-typefotosynthesevertonen.
Bijditproceswordt glycolaat onder invloed van glycolaatoxydase totglyoxylaatgeoxydeerd onder waterstofperoxyde-ontwikkeling.
CH.OH

glycolaat-

2

I

COOH
glycolzuur

,
~
?
oxydase
s
JJ

CHO

I
COOH
glyoxylzuur

iS

- \ , i. • ;',r- 0 0 . 0 0 ..

iien uiifr" "oa'ep j.n de p i a i n n't?:, ' r : ^i.L.nstuj'ne^'oxvJ- a m oorden ont WlKk3 : '. .i.1 • ', imha.iiog ' a t o a i i-md .;•-: l'My>- a,> s O o i > •'..'iifi^xv1 : s e "
remmer e y , .
o c a s " : a e d i oo va o p i o o t ^ o p a i vwa- ;>v .1 r e t noma
a.ardapp<?..-.knc."i •---i, o o a e n , w o r t e l w e e f s e 1 (Rich ei a v . , -9,'ó:: aitomos.. i 9 7 / ) .
Het i i rr-r-r j , :.: p j i v of d i t prove;] ook onder n o m a 1 ^ -ova ondi ghedeii a'.;; a e d t .
Als d i t 20 .-.s. " :; vr .ar piaaia.v (pp de avirocaoTiapia 1'; v. „ooande P e r o x y d a s e
en k a c a i a s e aanwezig am h e r van t e z e t t e n .
Een d e r d e p r o c e s , w a a r b i j war.a r stof p e r o x y d e zou o n t s t a a n , i s de o m z e t t i n g \'3ii r a d i c a l e n onder i n v l o e d •••••ra a a r enzym :3aaeroxvae--'ii rrauta.se..
D i t enzym komt m o r ±11 de g e h e l e o i a n t . op m i t o o a o u d r :-.öiJ en o h l o r o p i a s t e n ,
vaak va combi :.tie niet a e r o x y d a o e n en k a t a i a s e (hh.annono ;10 < s & r i e s , 1977).
Onde"" i i ' s i o t . . . :^v,a om::taaaivpie P i -.;•• 1:..: oer aormaa -.. 'or""tcar aida ''rJv t p ; z u u r i :oi een ie,.ar. van ro.aP" os ;•; :,;.aev 'p. v i a
a a i 1 , vo o , o) 01 aange-s l a g e n zuursfafmo ;.ecu.aai ".crimen. orpi;raan„ iiozo i o r ba r t i ngea .::' pi z e e r r e a c tief
ie oa ar.opa. ;ai va .. ., 1 hor. v p « p o " " i . ^ ' P I ; ' . . . I ' ;
u t ivo v a a P-ad ; v i a ! .
'OH, ea he.: s a i m l e i o i u r i r p p : à., a î a _ ...ae ii.. i'; . i ,
De v o l g e n d e r e a c n e a kunnen o p t r e d e n '
0 2 a 2 H+ y 2 e~ _ _ ^ H 2 0 2
of,

in twee aé••.(> • ek t r o n o v a r d r a c h t s tannen .
Oo r e

'• o

•> viCi

gevolgd door
HOo + e" + H+
z

* il,0„
'

2 2

HO» iszuur endissocieert onder voimagvanP.',Diekangebeuren bij fysiologischepH-waardenenhet superoxyde anion isaangetoond ia.geïsoleerde chloroplastenbij belichting
Het.Oó kanreducerend werken,oxydarand.,ofmer:zichzelf reageren,
0;~+0:~+ 2H +

>H,p0o+ '0„

Dehierbij ontwikkelde zuurstof is indpisingula,ttoestand endia :"sveelreactiever aandegrondtoestand (tripler, J0 )..netoxydeerr snel onverzadigde vetzuren.
Met H 2 0 2 geefthet
0'~ +H O
)GH~+ "OH+0.
Hethydroxylradi.ca.al iseen zeer sterk oxydatiemiddei,datmetvele organische
molecular,kan reageren..
,,
Inde ce.' isae;enzym oaperooryde-uismuvareaar.wez..> iac üp omzet in"0„en.
r
H„0„c ô:i ivapin«ami aoor iaaerobe <rpip
..1mea.,m a r ppanaoroae- inspinazreblad isnet aangetoond iade anlorapiaoaio.(da1iwe.1
•
i...\974).
1.2.3.SanctieYâïLEÊa05X!_§sëêïï-^fl'-Ü^êËS
AanPeroxydasen zijnuiteenlopende werkingen toegedacht, geziendegrote
verscheidenheid aanorganische substratendie aandereactie kunnendeelnemen.
Eenvan demeest onderzochte verorniersra..aafancrieo .iade ie;,rokkenheid bij
de ligninavorming aancelwanden (Halliwell5 ;978). Geen enkelevan deveronderstelde invivo-functieswordt echter gesraafdmetbewijs.
Omdat zowel Peroxydase als katai.aserawijd varbreid voorkomen indenatuur en ai 1vefnig specifieke,walking schijnen tehebben wordt welgedacht,
dat deb'oapi;p;oste fa.acila va iipiair;emeappelai venaal aithet katalyseren
vanoxydatiai, waarbij aanelektron vori:oaargaaraa;1jNicholi.s&Schonbaum«
1963).Een wat gespecifieeerdere functie zoukunnen zijn dat zewaterstofperoxyde,dat een tijdlang schadelijkwerd geachtvoor da cel,opruimen.
In recente literatuurvanHalliwell enFriacvieh wordtwaterstofperoxyde
helemaal nietmeer zo toxischvoor de cel gevonden,omdat het immers inplanten
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endierenalsnormalemetabolietwordtbeschouwd. Bovendien treden er,ondanks
eenhogekatalase-activiteit tochnog andere reactiesmetwaterstofperoxydeop,
bijvoorbeeld vormingvanmierezuur uitglyoxylaat (Halliwell, 1974).
Genoemde auteurs beschouwennu radicalen ensingulet-zuurstof als schadelijk
voor decel.Eenbeschermingsmechanisme hiertegen isaanwezig indevormvan
het enzym superoxyde-dismutase,datbij zijnwerking waterstofperoxyde levert.
Hiermee zoudanhet aanwezigekatalase reageren.Indeze theorieheeftkatalasedus indirect eenbeschermendewerking,doorverwijdering vaneenreactieproduktuitongewensteverbindingen,waardoor die reactie aflopendwordt.
Bovendienwordtdaarmee ookdeontwikkeling vanhet zeer actieve radicaal 'OH
voorkomen.
Halliwell oppertverder,datderolvankatalase enperoxydase indedierlijke
celniet ligt inhetvolledigverwijderenvanhet aanwezigewaterstofperoxyde,
maarmeer inhet regulerenvandehoeveelheid.Daarmeewordt danook dehoeveelheid aanwezige radicalen geregeld,dieeenrol zoudenkunnen spelenbij
eenafweermechanisme tegenbacteriën in eensysteemmetmyeloperoxydase en
halogeenionen ofrhodanide-ionen (CNS) .
Myeloperoxydasen (aanwezig inwittebloedlichaampjes)kunnen aminozuren
halogeneren onder invloed vanwaterstofperoxyde enhalogenide-ionen.Deinfectiewordt hierbijmet radicalenbestreden (Halliwell, 1974). Indeplantecel
zou iets dergelijks voorkunnenkomen (Morrison &Schonbaum, 1976;Ramaraje Urs
& Hill, 1978;Woolhouse, 1978).
Eenanderemogelijke functievanPeroxydasen ofkatalase zoukunnen zijn
deafbraakvan schadelijke stoffen,die indeenzymreactie danalswaterstofdonoroptreden. Indierenwordtbijvoorbeeld opdeperoxisomenmethanol en
ethanol afgebroken (Halliwell, 1974).
Degenoemdewaterstofperoxyde-genererende processenworden indeliteratuur altijd inverband gebrachtmetkatalase.Peroxydasewordt alleenbeschreven inverband methet organische substraat,zoalsbijvoorbeeld indeligninevorming.
Samenvattend wordt inderecente literatuur als functievankatalase,en
inminderematevanperoxydase,gezien eenbeschermendewerking ophetgoed
functionerenvandecel,doorge-ofverbruik vanhet,bij deomzetting van
schadelijke radicalen door superoxyde-dismutase,ontwikkeldewaterstofperoxyde.
Inhet algemeen zijndebeschreven toegedachte functies aankatalase en
peroxydase zeeronbevredigend enwekkende indrukvan eenverklaring achteraf
zonderdeugdelijke argumenten.De stijgendeperoxydase-activiteit inverouderendbladwordtuitgelegd als eenpositief proces terbescherming vandebladfunctie.Meestal ishet zo,dat eenplant leeftbijdegratievan reductie
van organische stof inplaatsvan oxydatie.Er isbehoefte aaneen zinniger
verklaring derverschijnselen daner totophedenwordt gegeven.Een aangrijpingspunt ligt inhetverloop van deactiviteiten tijdensbladveroudering in
onderlinge samenhang.
Deperoxydase-activiteit inverouderend primairboneblad gaat stijgen
vanaf het tijdstip dathetblad volgroeid isendebelangrijkste grootheden
inhetblad, zoals defotosynthesesnelheid, het chlorofylgehalte enhet
organische stikstofgehalte gaandalen.Dekatalase-activiteit inverouderend
boneblad verloopt parallel aandezegrootheden en ismaximaal inhet juist
volgroeide blad (Patra etal., 1978).Uit eigenonderzoek blijkt,datde
peroxydase-activiteit begint testijgen ophetmoment datdekatalase-activiteit sterk daalt.Quamolecuulstructuur lijkenkatalase enperoxydaseop
hemoglobine (tetrameer)enmyoglobine (monomeer).
Overhetverloop vanwaterstofperoxyde-ontwikkeling inverouderend blad
iswatbetreft de superoxyde-dismutasetheorie nietsbekend.De fotorespiratie
inboneblad vertoont een soortgelijkverloop als de katalase-activiteit
(Mulchi etal.,1971;Peet etal.,1977;Salin &Homann, 1971).
Eenpersoonlijke opvatting overperoxydase is,dathetbeschouwd kanwordenalsdegradatieprodukt vankatalase.Devraagstelling overde fysiologische
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rolvanPeroxydase,waarop na tientallen jarenonderzoek geenopheldering is
verkregen,wordt daarmee overbodig.Peroxydase-"synthese" isdanniets anders
dandegradatie vankatalase,eenbelangrijk enzymbij ademhalingsprocessen,
zijhet datde invivo functie evenmin alsdievanPeroxydase ergduidelijkis.
De toename inactiviteit enaantal iso-enzymenbijveroudering, infectieen
andere stress-situaties weerspiegelt indeze zienswijze niet eenbeschermingsmechanisme,maar eenafbraak vanhetvoorhet goed functionerenvan eenblad
noodzakelijkekatalase.
Bijverhitting vaneenrunderleverkatalaseoplossing ontstaat peroxydaseactiviteit (eigenwaarneming).Nahittebehandeling ter conservering vanlevensmiddelen,diegecontroleerd wordtdoorrest-activiteitenbepalingvanPeroxydase,kannaverloop van tijd deperoxydase-activiteit weer toenemen (Adams,
1978). Dit zouookverklaard kunnenworden uit degradatie (vankatalase)via
dimeren zonder activiteit,inmonomeren.Voor eengoede interpretatie vangegevens overperoxydase lijkthet dusnoodzakelijk dekatalase-activiteit in
debeschouwingen tebetrekken.Het onderzoek naarhet invitro gedragvan
Peroxydasenblijft natuurlijkvan grootbelangvoor inzichtbij bijvoorbeeld
voedselconservering.
De functievankatalase invivo isookniet duidelijk.Dit zouweleens
kunnenkomendoordat de invitrowaargenomen reactie eenandere isdandein
vivo.De functievan eenwaterstofperoxyde-ontwikkelingwordt inde literatuur
niet andersverklaard dan ineen cirkelredenering overbescherming tegenongewensteprodukten.Het zouwel eens zokunnen zijn,dat dewaterstofperoxydeproduktie pasbegint alshet levende systeemwordtverstoord, endatdein
vivo-functie vankatalase gezochtmoetworden ineenprimair zuurstofbindende
en-regulerende werking, zoalsbijhemoglobine,inplaatsvan ineenenzymatische.
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2.DEBEPALINGVANDEPEROXYDASE-ACTIVITEITIN PLANTEXTRACTEN
2.1. Inleiding
Deactiviteit vanPeroxydasewordtmeestal bepaald met guaiacol (ookwel
genaamd o-methoxyfenol,methylcatechol ofo-hydroxyanisol)alswaterstofdonor.
Erontstaateen tetrameer,het octadehydrotetraguaiacol (Maehly, 1959).

CH 3 0

OCH,

CH 3 0

OCH,

OCH,
H

2°2

Peroxydase

Deverandering inextinctie ineen standaardmengsel per tijdseenheid iseen
maatvoordeperoxydase-activiteit.Inhet spectrumvanhet reactiemengsel
komenpiekenvoorbij 420nm en470à480nm. Indepraktijkwordt ookwel
bij436nmgemeten,omdat eenvoudige colorimeters deze golflengte beschikbaar
hebben.
Grafiek 1.Extinctiespectrum vaneenstandaardmeetoplossing metmierikswortelperoxydase (HRP).

345 375405435465495525555 585

Devolgende racties tredenop:

[E+H 2 0 2

X_>

complexI+guaiacolH»
4 complexII+4guaiacol.H" ~

complexI

x4

complex II'+guaiacol.H'

A^

4E+ tetraguaiacol

Deabsorptiemaximavancomplex Iliggenbij 658en407nm envan complexII
bij 561,530en417nm.Bijovermaatwaterstofperoxydewordtdereactiegeremd doorvorming van complex III (absorptiemaxima 416,546en584nm).Bij
heel lagewaterstofperoxyde-concentratie isdeeerste reactiestap snelheidsbepalend,bij tehogewordt dereactie geremd.Er iseenoptimumperoxyde-concentratie tenopzichtevanelke substraatconcentratie, inditgeval guaiacol
(Catedral &Daly, 1976).

x4

12
Dek. isca. 10 l.mol .sec. .Dek, varieertvan 17 (voor salpeterigzuur)
7
- 1 - 1
tot8x 10 (voorp-hydroxydifenyl)l.mol .sec
Voor guaiacol isk^= 3x 10 l.mol .sec
Dek 7 is40 tot 100keer zohoogalsk^.Dek2 isverwaarloosbaar klein.De
kj/k^verhouding voor eenbepaaldewaterstofdonor,dievarieert van 30 tot 130,
wordtwel gebruikt om iso-enzymenvanPeroxydasen tekarakteriseren (Kamel&
Ghazy, 1973). Omdatk^veelkleiner isdankj is inde totaalreactie dederde
reactiestap snelheidsbepalend. Bij eenoptimale waterstofperoxydeconcentratie
isdereactiesnelheid alleenafhankelijkvandeenzymhoeveelheid endeguaiacolconcentratie,volgens deMichaelis-Menten theorievoor eenëénsubstraatreactie.
Die zegt,datde reactiesnelheid afhangtvan desubstraatconcentratie volgens
eenhyperbool,waarbij de reactiesnelheid eenmaximumwaarde bereikt alshet
enzymverzadigd is.Door de reciproke reactiesnelheid endereciproke substraatconcentratie tegenelkaar uit tezetten (volgensLineweaver-Burk) ontstaat een
rechte lijn,waaruit demaximale reactiesnelheid endeMichaelisconstante K m te
berekenenzijn.
Deperoxydase-activiteit werd gemetenvolgens hetvolgendevoorschrift:
Reactiemengsel: 1,7ml fosfaatbuffervolgens Sörensen,bereid volgens tabel
pH 5,9 _j
1,0ml 0,1 mol.1 guaiacol inwater
0,1 mlbladextract inbuffer
0,2 ml 1%H„0„-oplossing inwater (=0,3 mol.1 )
Deconcentratievandeguaiacol inhet reactiemedium is33mol.1 ,vande
waterstofperoxyde 20mol.1 - ',bijhetbeginvandereactie.Deextinctieveranderingbij420nmwerd gemeten ineen cuvetvan 1cmbij 25°C tegeneen
blanco,diebestond uithetzelfdemengsel,waarinwaterstofperoxyde wasvervangendoorwater.Ditblancomengsel isstabiel gedurendeminstens eenuur.
Het extinctieverloop werd automatisch geregistreerd metbehulpvan eenrecorder.
Erontstaat eencurve,dienagenoeg recht is tijdens de eerstehalveminuut
vandereactie.Hetmeetbereik looptvan0,10 <AE,„ perminuut <7.

Tabel 1.Primair-secundair fosfaat-buffersvolgens Sörensen
Secundair 11,876gNa2HP0^.2H20 tot 1liter
Primair
9,073gKH 2 P0 4
tot 1liter
t= 18
secundair

primair

0,25 ml
0,50 ml
1,00ml
2,00ml
3,00ml
4,00ml
5,00ml
6,00 ml
7,00ml
8,00 ml
9,00 ml
9,50 ml

9,75 ml
9,50 ml
9,00 ml
8,00 ml
7,00ml
6,00 ml
5,00ml
4,00ml
3,00ml
2,00ml
1,00ml
0,50 ml

pH
5,283
5,589
5,906
6,239
6,463
6,643
6,813
6.979
7,168
7,381
7,731
8,043

Deextinctieverandering wordtbepaald alsderaaklijn aanhetbeginstukvan
de curve enuitgerekend perminuut.
_.
Eenbladextract werd bereid door 10gversblad met 50ml 0,1 mol.1
fosfaatbufferpH 7,6 enkeleminuten ineenmixer temengenende suspensie
gedurende eenhalf uur af tecentrifugerenbij 15.000rpm (=20.000 g). Het
extractmoetkoelwordenbewaard (of indediepvries)of zosnelmogelijkgemetenworden.
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De fosfaatbufferwordtbereid uit 13,6gKH„PO, inbijna 11water,met
gec.NaOH-oplossingdepHop 7,6 brengenenaanvullen tot 11.Bij sterkgekleurde extracten, zoalsvan rozebloembladeren,wordt inhet extractiemedium
10%onoplosbare PVP (polyvinyl-pyrrolidon),Polyclar AT,toegevoegd.
Dehier toegepastebepalingsmethode vandeperoxydase-activiteit inplantextractenwijkt afvanhetvoorschrift uitdeklinische chemie (datnietvoor
plantaardige monsters isontwikkeld,(Putter, 1970). Inbeide gevallenblijkt
degemetenactiviteit afhankelijk van desubstraatconcentratie (guaiacol).
Omdeinvloed vandiverse factoren,die eenrol spelenbijhetmeetresultaat,
na tegaan,werdenmet eenbonebladextract activiteiten gemetenonderuiteenlopende omstandigheden.Het extractwasvolgensvoorschrift bereid endaarna
inportiesverdeeld indediepvries bewaard (gedurende eenweek). Uit demetingenbijverschillende pH,guaiacolconcentratie, waterstofperoxyde-concentratie engolflengtekan degroottevande correctievan elk meetresultaat
worden afgeleid.Enkelebepalingenwerdenuitgevoerdmet mierikswortel-peroxydase (HRP)vanBDH.Deperoxydase-activiteit werd steeds gemetenvolgens het
bovengenoemde voorschrift,tenzij andersvermeld.
2.2.Optimale peroxydeconcentratie bij twee guaiacolconcentraties
Reactiemengsel:
1ml fosfaatbuffer pH 5,9
1ml0,1mol.1"1 guaiacol inwater of 0,01 mol.1 guaiacol inwater of inbuffer
0,1 ml extract,onverdund of 1:1 verdundmetbuffer pH 5,9
xml 1%H 2 0 2 of0,1%H„0 2 (=0,3 mol.1"1 of 0,03 mol.1"1)
0,9-xmlwater
Resultaten: ziegrafiek2.
Grafiek 2

H20„-optimabijverschillende guaiacolconcentraties.Buffer pH5,9.
o =0,1 mol.1 guaiacol; 1% H2O2;extract 1:1 verdund
x =0,02 mol.1"1 guaiacol;0,1%H^O-;extract 1:1 verdund
A=0,01 mol.1"1 guaiacol;0,1%H2O2;onverdund extract.

6.0 r A E 4 2 0 / m i n u u t
5.0 - o4.0
3.0
20
1.0

t

20m.molH 2 O 2
per Imeetoplossir
v-A„ x — —*•

mlH

O

J

L

0.2 Q4 0.6Q8 10

2°2
2.0

Conclusie:
Er iseenoptimaleperoxydeconcentratie afhankelijkvandeguaiacolconcentratie.Bijeenguaiacolconcentratie van 33mmol.1 inhet reactiemedium isdeoptimaleperoxydeconcentratie 20mmol.1" 1 ,bij 3,3mmol.1
guaiacol isdeoptimaleperoxydeconcentratie ca.2mmol.1" 1 .
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Debufferconcentratie isniet zobelangrijk voorhetmeetresultaat.Bijhet
nietverdunde extract isde extinctieverandering perminuut tweemaal zohoog
alsbijhetverdunde extract.Er zijndus inhetplantextract geen sterk
remmende factoren aanwezig.Hierdoor ishetmogelijk omdeenzymactiviteit te
bepalen ineenplantextract onder omstandighedenvanhetvoorschrift.Hetgeschiktemeetgebied kannunamelijk bereiktwordendoorverdunning vanhet
extractbij een constantblijvende guaiacolconcentratie.
2.3.Extinctieverandering perminuut bij diverse golflengtes
Voordeberekening vandeperoxydase-activiteit opbasisvanstofomzetting
ishet noodzakelijk de extinctiecoëfficiëntvanhet omgezette substraat ofhet
gevormdeproduktbijdegebruiktemeetgolflengte, inditgeval 420nm, tekennen.Uitde literatuur zijnextinctiecoëfficiëntenbekend voor tetraguaiacol
bij 436en470nm.Uit een spectrum isdeverhouding tussendeextincties,en
dus tussendeextinctiecoëfficiëntenbijverschillende golflengtes teberekenen.
Deuitgevoerde reactieverloopt zovlug,dat het nauwkeuriger isomhet
spectrum teberekenen uitdegemeten extinctieverandering perminuut,danom
eenreactiemengsel door temeten.
Reactiemengsel:
1ml fosfaatbuffer pH 5,9, 1ml 0,1 mol.1 guaiacol inwater,0,1 ml extract
1:1 verdund,0,2 ml 1%H O , (=0,3 mol.1 - 1 ), 0,7 mlwater.
22
Resultaten:
AE^2o/ m i n = E 420n a e e n m i - n u u t = 4,74
AE^g/min =E^-jgnaeenminuut =4,71
AE^yg/min= E^^Q naeenminuut= 4,41
AE48o/min=E ^ 8 0 naeenminuut =4,05

stel 1,00
stel 0,99
stel 0,93
stel 0,85

Dewaarde die inde literatuur opgegevenwordtvoor 470nm ishoger danvoor
436nm terwijl uithet spectrumhet tegendeelwordtverwacht.Ditkan eengevolg zijnvanbepaling bij eenietsanderepH.
2.4. De optimalewaterstofperoxydeconcentratie bijverschillende pH's
Reactiemengsel:
1ml fosfaatbuffer pH 7,0
1ml 0,1 mol.1 - ' guaiacol of 0,01 mol.1 guaiacol
0,1 ml extract onverdund of 1:1 verdund metbufferpH 7,0
0,9-x mlwater
xml 1%of0,1%H 2 0 2 (0,3mol.1"1 of 0,03 mol.1 -1 )
Resultatenzie:grafiek 3.
Grafiek 3.H202~optimabijverschillende guaiacolconcentraties.Buffer pH 7,0.
o =0,1 mol.1 -1 guaiacol; 1% ^2°?'extract 1:1 verdund,
x =0,01 mol.1 guaiacol;0,1%H2O2;onverdund extract.

4,0rAE420/minuut
cr0-0'
3.0
201.0ml H-O,
02 0.4 Oß 0.8 1.0

2.0
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Conclusie (zie grafiek2 ) :
Deoptimalewaterstofperoxyde-ccmcentratie isnietpH-afhankelijk.
Deactiviteit bijpH 7,0 isongeveer dehelftvan diebijpH 5,9.
2.5.De invloed van depH opde peroxydase-activiteit
Reactiemengsel:
1,7ml fosfaatbuffer pHx
1,0ml 0,01 mol.1 guaiacol inwater
0,2 ml 0,2%H20„-oplossing (=0,06 mol.1"1)
0,1 ml onverdund extract

•1

Resultaten: ziegrafiek4.
Grafiek 4.pH-afhankelijkheidvande peroxydase-activiteit.

3.0r A E 4 2 0 / m i nuut
25I- - ° -

20 -

1.5 -

\

1.0

\

0.5
o'

pH
L
_L__ l
45 5.0 5.5 6.0 6.0 7.0 7.5 8.0

Conclusie:
Hetverloop vandeactiviteit is tezien indegrafiek.
BijpH 5ligtongeveer het optimum.
BijpH 7,eenpHwaarbij vaak gemetenwordt inde literatuur, isde activiteit
ongeveer dehelftvandemaximale.Het optimumgebied isvrijbreed.Dithangt
samenmet het aantal iso-enzymen,die elkweer eeneigen optimum zullenvertonen. Inhet gebruikte bonebladextract ishet aantal iso-enzymen ongeveervier,
waarvan éénerg overheersend.
2.6.De invloed vandeguaiacolconcentratie op de activiteit
Reactiemengsel:
Fosfaatbuffer pH 5,9,guaiacol inbuffer pH 5,9
H2O2inoptimale concentratie,0,1 ml extract 1:1 verdund met buffer pH 5,9,
totaalvolume 3,0ml.
Resultaten: ziegrafiek 5.

Grafiek 5.Afhankelijkheidvandeguaiacoiconcentratie„

Buffer pH 5 , 9 ; optimale H7C>2"COT'.centratie voer l e d s r meetpunt.

w*0«

guaiacoi in de meetoplossing
mmol .1j "'—s . .
30 33 40

60

Conclusie:
Uitdemetingenblijkt,datna optimalisering vanpH enwaterstofperoxydeconcentratie de gemetenreactiesnelheid ineenbepaald monsternogafhankelijk isvande guaiacolconcentratie. Dat geldt ookvoor demeetomstandigheden
inhetvoorschrift uitdeklinische chemie (Putter, 2970).Dat isinafwijking
vande eisendie aaneen standaardbepalingsmethode mogenworden gesteld.Er
moet namelijk eigenlijk gemetenworden inhet gebied van substraatverzadiging,
waar dereactiesnelheid onafhankelijk isvandeguaiacolconcentratie. Inde
praktijk ishetnietmogelijk omonder dieomstandigheden tewerken,o.a. omdat deoplosbaarheid van guaiacoibeperkt is.Zieverder onder 2.7.
2.7. Discussie
Deperoxydase-activiteit als functievandeguaiacolconcentratie kanwordenuitgezet als 1/vtegen 1/[
_SJ,ofdereciproke-waardevan de omgezette
hoeveelheid substraat per literperminuut indemeetoplossing tegende reciproke-waarde van deguaiacolconcentratie. Dezemaniervan uitzetten levert een
rechte lijn,waaruitvolgt datdeMichaelis-Menten theorievoor eenéénsubstraatreactie van toepassing isvoor da peroxycLise--.actie,'-'-Isdewaterstofperoxydaseconcentratie optimaal is.Ziegrafiekb.
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Grafiek 6.Lineweaver-Burk-grafiekvandeperoxydase-activiteit inbonebladextract.Meting inbufferpH5,9bij25°Cmetguaiacol alssubstraat.DeH-09-concentratiewasiniedermeetpunt optimaal.
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T a b e l 2.

Beginconcentratie
guaiacol inde
meetoplossing
gmol.1~'
0,067
0,050
0,033
0,017
0,005
0,0033
0,0017

Extinctieveranumol omgezet
dering inhet
substraat,min.1 - '
standaardreactiemengsel
AE 420 .min-1

in
l.mol-1

6,45
6,03
5,53
3,95
1,66
1,24
0,67

14,9
20,0
30,3
59
200
303
588

v-i
in
l.min.
jjmol-!

ï.oixio - :?

993
927
852
608
256
191
103

1,08x10 3
1,17x10"3
l,64xl0~3
3,91xl0"3
5,24x10 J
9,71x103

* ) Dehoeveelheid omgezette stofwordt berekenduitdespecifieke extinctie

vanhetgevormde tetrameer,metdeWetvanLambert-Beer:
E

x-

,c.1

waarin:
E =degemeten extinctiebijgolflengteX
c^=demolaire extinctiebijgolflengteX
c =deconcentratievanhetgevormde produkt
1 =dediktevanhetcuvet
,.

.. . ,

-.

-j^. AE

Ac.ei.l

Vooreenenzymactiviteitsbepaling geldt— =— r — f l —
-1 cm wordtuitge-

9
-1
1wordt uitgedrukt incm;alsem cm/.pmol of
1.mmol
drukt,danmoetcworden uitgedrukt inumol.ml '.,
Bijeincm^.mmol 'wordtcuitgedrukt inmmol.ml
De gevormde hoeveelheid tetraguaiacol,Ac,volgtnuuit

AE 420 /min
AE

perminuut=Ac.

'420

umol.ml .min

1.1,zodatAc=
G

420

- 18Vf

-1
436v o o r tetraguaiacol=25,5cm.umol (Pütter,
£470voor tetraguaiacol=26,6cm .umol-1 (Maehly, 1959).
e

970)

Uitdemetingenvandeextinctieveranderingenbijverschillende golflengten
volgt,dat£420biJ n a gelijkisaan£40*:,dusstel £420= 26 cm^.umol -1 .
Uitdenetto reactievergelijking
4 AH 2 + 4H 2 0 2 P « « " ^ " * A 4 + 8H 2 0
volgt,datpergevormd tetrameermoleculeviermoleculen guaiacolofviermoleculenwaterstofperoxydewordenomgezet.
Perminuutverdwijnenerdus:
4xAE, /min
e

420

, 4000
umol.ml = „> .AE,„-./min.
26
42
°

umol guaiacolof

waterstofperoxydeperlitermeetoplossing.
Deactiviteit isalleen afhankelijkvandeguaiacolconcentratie.Demaximale
reactiesnelheid isafteleidenuitdegrafiek.
-3
-]
l/v
=0,78x 10 1.min.umol
max
_i
_i
V
= 1280umol.1 .min
max
AE.„„/min
=8,31.
420 max
VoorhetenzymkannuuitdeLineweaver-Burk-grafiek deMichaelis-constantewordenuitgerekend.
IC,=V .tgaö=19mmol.l".
>l max
Dezeconstante geldtookbij470nm.
IndeliteratuurwordenwaardenvoordeMichaelis-constanten opgegevenvan
0,6; 1,0;1,0en0,2mmol.l - ' guaiacolvoor tarwebladextract
(Catedral&Daly, 1976).
3,28;5,26en3,85mmol.l - 'guaiacolvoor tabakscallusextract
(Nessel&Mäder, 1977).
en9,1en4,5mmol.l"1 guaiacol,ookvoor tabaksweefselextract
(Schaferetal., 1971).
VolgensdetheorievanMichaelis-Mentenisdereactiesnelheid onafhankelijk
vandeguaiacolconcentratie,als[s]> lOxIC^,dusals[s]>190mmol.l - '.De
reactieisdanvandenuldeorde.
Als [S]<<Kj4isdereactievandeeerste orde;dereactiesnelheid isrecht
evenredigmetdeguaiacolconcentratie.Bij[S]=Kj^isv= l- v m a x - In àe buurt
vandeze concentratieisdereactieeenmengvorm tussendeeersteennuldeorde.
Inonseigenvoorschriftisde[s1=33mmol.l
1datV m a x wordt benaderd.

dus>K M ,maarniet

fH20=2210IMoL1"1' H2°2:I tS='
] :1,fi

Demaximale reactiesnelheid vooreenbepaald monsteristeberekenenuitde
gemetenwaardebij33mmol.l - guaiacol,door dezetevermenigvuldigenmet
eenfactor:
AE,„„/minuut
8,31
420
max _
_. _
A.„»/minuut-., .. 5,53
'
420
33mmol
Hetvoorschriftvoordeperoxydasebepaling indeklinische chemiewordtuitgevoerdbijlagere guaiacolconcentratie (Chance,1959;Putter, 1970).
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Het reactiemengsel bestaat uit:
2,90ml0,1 mol.1
mol.1 -1 fosfaatbufj
fosfaatbufferpH 7,0
0,05 ml guaiacol (2,2mg.ml -1 )
0,04 mlwaterstofperoxyde (1ul
\i.H0 .30%perml)
0,01 ml enzymoplossing inbuffer
[s]=0,3 mmol.l-' indeeindoplossing, H„0 2

=

°>12mmol.1

[H 2 0 2 ]:[S]= 1:2,5.
De tijd,dienodig isomvan extinctie0,050naar 0,100 indemeetoplossing te
komenbij 436nmwordtbepaald.
Een twee-substraatreactie isperdefinitievande tweedeordeonder omstandighedenverbeneden substraatverzadiging, datwil zeggendatde gemeten
reactiesnelheid van eenbepaald monster afhankelijk isvandewaterstofperoxydeconcentratie envandeguaiacolconcentratie inhet gevalvandeperoxydaseactiviteitsbepaling. Doorhetwaterstofperoxyde ineenoptimaleverhouding ten
opzichtevanhetguaiacol tehouden ishetmogelijk deformules,diegelden
voor eenreactievandeeersteorde,tegebruikenvoor deberekening vande
reactiesnelheid van eenbepaaldmonster onder omstandighedenvanguaiacolverzadiging,uitdegemeten waarde bij eenwillekeurige guaiacolconcentratie.
De theoretischbestemeetmethode voor eenenzymactiviteit isonderomstandighedenvan substraatverzadiging,waarbijdereactievandenulde orde is,dus
onafhankelijk van elke substraatconcentratie. Voorwatbetreft waterstofperoxyde
isdeze situatieniet teverwezenlijken,aangezien eenhogere concentratie de
reactie remt.Voordeguaiacol isditookniethaalbaar,omdat eenguaiacoloplossing inwaterverzadigd isbij0,13mol.1 - '.
Onderdegebruikte omstandigheden isgoed temeten.De guaiacolconcentratie,33mmol.1-!, ligt ineengebiedwaar dereactie eenmengsel isvandeeersteendenuldeorde.Deafhankelijkheid vandeguaiacolconcentratie iszogering,0,8 mmol.1 - ' perminuut guaiacolverdwijnt eruithet gebruiktemonster,
dataanhetbeginvandereactiedeextinctieverandering per tijdseenheid een
rechte lijn is.Na 1/2- 1minuutbegint decurve af tebuigen.Ditheeftverschillende oorzaken.Dewaterstofperoxyde-concentratie daalt ookmet dezelfde
snelheid alsdeguaiacolconcentratie, tengevolgevandereactiemetperoxydase.
Ineenplantextract ismeestal ookhetenzymkatalase aanwezig,dat een
gedeeltevanhetwaterstofperoxyde kanomzetten.Dekatalase-activiteit kan
van invloed zijnopdeoptimale peroxydeconcentratie per typemonster.Bijhet
doorgemetenmonster isde invloed nauwelijksmerkbaar geweest,aangeziende
optimaleperoxydeconcentraties onafhankelijk blekenvandeverdunning vanhet
monster.
Verderkande afbuigingvandecurvenogveroorzaaktwordendoor ontleding
vanhet gevormde tetrameer,ca.5%gedurende tienminuten.
Indepraktijkwordt deextinctieverandering gemetenalsdehelling vande
geproduceerderechtelijn,ofbij eenafbuigende curve,alsdehellingvande
raaklijn daaraanbijhetbeginvandereactie,enuitgedrukt alsAE,„-.perminuut.
Degemetenperoxydase-activiteit isafhankelijkvan depH inhetmeetmilieu.
Voor elk typemonster zaldeoptimumpH-waarde ergens anders liggen,afhankelijk
vanhet aantal iso-enzymen endeonderlingeverhouding daarvan.
DepH5,9 uithetvoorschriftwerd gekozen,omdatHRP daarhet optimumhad
enomdatuitde literatuurbekend is,datveelplantaardige Peroxydasenhunoptimumhebben tussenpH 5en6.Voorhetbonebladextract washetoptimum rond
pH 5,terwijlhet extractbijpH 7,6werdbereid.DezepHwordt inhet algemeen
gebruiktvoorplantaardige eiwitextracties,omdatdaarbijhetmeeste eiwit in
oplossing gaat.Er zijnoptimumpH-waardenvoorplantaardige peroxydasegevondenvan4tot 8,5.
Hetpraktischbruikbaremeettraject loopvan0,10 <AE,„n/min< 7.Plantextractenvanboneblad,aardappelblad en tarweblad volgensvoorschrift bereid,
kunnenals zodanigworden gemetenofhoeven tothoogstens 25keer teworden
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verdund ominhetmeettraject tevallen.Omdat deactiviteit afhankelijk is
vandesubstraatconcentratie endepH inhet reactiemengsel moeten deze altijd
vermeld worden envoorvergelijkende proevenmoet dus steedsbijdezelfde omstandighedenwordengemeten.
Omdat zoweinigbekend isover de functievandePeroxydasen isgrote
voorzichtigheid gebodenbijde interpretatie vandemeetgegevens enheeftde
bepaling slechtsvergelijkendewaarde.
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Aanhain
VOORSCHRIFT"OOR DSBEPALING VAIS'DEPEROXYDASE-?/';TlViTE:!INPLANTAARDIG
MATERIAAL
Principe
Aat;een evïracf:mef:peroxydase--ac
fcivi
teltworuerwakerstofperoxyde en
guaiacoj. ""iu.i'evoagc:}waarna deontwikkeling vai;dr-,bruinrozekleur ineen
dubbelsf:;'aa„--sr>ectrofotometerwordt geregistreerd bij420nm.
Deperoxyctase-activiteitwordtuitgedrukt alsdeextinctieverandering per
minuutpermg opgelost eiwit (bepaald volgens demethodevanLowry), opbladbasis ofanderszins.
Demeetomstandigheden zijn zodanig,datde enzymactiviteit afhankelijk
isvandeguaiacolconcentratie.Hetpraktischemeetgebied looptvan
0,10 <AE^2Q/min K 7,0.Als demeetoplossing juitendit gebied blijkt tevallen,moet hetmonsterwordenverdund (ofgeconcentreerd).De guaiacolconcentratiemag nietwordenveranderd.
Reactievergelijking
4 H o 0 o +4DHI l

perOXydase

l

\8H o 0+D.
'

I

k

Extractiemethode
10gfijngekniptblad (ofandermonster)wordtmet 50ml,of zoveelminder
alsmogelijk isom tochnog een goede suspensie tekrijgen,van een0,1 mol.1 - '
fosfaatbuffer pH 7,6 ca.drieminuten ineenmixer gehomogeniseerd ende suspensie gedurende eenhalf äéénuurafgecentrifugeerdbij Ï5.000rpm
(=20.000g)onderkoeling.Het extractwordt afgeschonken enindekoelkast
of indediepvriesbewaard.De fosfaatbufferwordt bereid uit 13„6gKH2PO4
metwater verdund totbijna een liter,danmet geconcentreerde NaOH-oplossing
depHopdejuistewaarde gebracht enaangevuld tot 11.Bij sterk gekleurde
monsters zoals tulpebloembladeren,wordt inhet extractiemedium 10%onoplosbare polyvinyl-pyrrolidon (PVP)PolyclarAT,toegevoegd.
Werkwijze
Ineencuvet van 1cmworden achtereenvolgens gepipetteerd:
1,7ml fosfaatbuffervolgens Sörensen,pH5>9 (bereid volgens tabel)
1,0ml0,1mol.1" guaiacol (1,11 mlvloeibare guaiacol in 100mlwaterof
1,24 gramvaste stof)
0,1mlbladextrac inbuffer (alofnietverdund)
Hetmengselwordtgeschud,daarnawordt 0,2 ml 1%H2Û2-oplossingtoegevoegd,weer geschud endeextinctieverandering wordt onmiddellijk gemetentegeneenblanco,diebestaat uithet reactiemengsel waarin dewaterstofperoxyde
isvervangen doorwate***'Deconcentratie vandeguaiacol inhet.reactiemedium
is 33mmol.1 -1 ,vandewaterstofperoxyde 20mmol.1 - ',bijhetbeginvande
reactie.

! J r ' n ; a i . ' - •S e c ^r*A ~
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De 1%BLO^^opiossingwordt verdund uiteen 35%-oplossing,medici:ia!..-: kwaliteit. Debuffer endeguaiacol zijn ir»eenwaterbad op 25 •'Cgehe.icntenhei:
cuvettenhuiswordt ook opdie temperatuur gehouden.De reagentiaworden toegevoegd met Seripettors,De toename in sxtrn.ct.iebij 420ara•.•rorri•'i.ic.uiatisch
geregistreerd,DePeroxydase-actJ.vLf.si"wordt hieruit bepanid -•'•:•>;-i>raakiïjr
tetrekken aan degevormde curve op de recorder.Meestal 1--d••?•'."•'•.>>-->°vai
zichzelf eennagenoeg rechte lijn.Bij eengebogen Lijnwordt c> a-tki.ijnaan
hetbegin vande reactiebepaald.
DeAE^2o^mi'nxiut wordt genoteerd; zie figuur i .
Figuur 1.Recordercurve van eenperoxydase-activ!teitsmet;ng.Papiersnelheid
5 sec.cm" ,extinctiebereik 0-0,1.De extinctie bij420omwerd
geregistreerd voor standaardreactieiriengs?'Is
var> I:ienraaa.'. verdunde
en 29dagen oud.
verse extractenvanprimair boneblad van 14
door- d e r a a k l i j n
Deextinctieverandering perminuut isaf teIe?
te trekken aanhetbeginvan decurve.
Voor boneblad van 14dage-ioud is AE,of,/mj o.-f
Voor boneblad van 29dagen oud isAE/^Q/mln
0,9'
extinctie
1.0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 1?0
serondpn
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Alsdeactiviteitvanhetmonster tehoogis (AE^o/1^11> ?),moethetextract
verdundwordenmetextractiebuffertothetinhetmeetgebiedvalt.
VoorelktypeextractkandeoptimalepHwordenbepaalddoordebuffer
uithetvoorschrift tevervangendooreenandereuitdeSorensen-reeks.Het
pH-optimumstrektzichvaakuitovereengebied,afhankelijkvanhetaantal
iso-enzymendataanwezigis.
DeoptimaleH^O^-concentratiemoetpertypemonsterwordengecheckt,en
hangtvermoedelijk samenmetdekatalase-activiteit.Deguaiacoloplossingis
eenweekhoudbaar,mitskoelendonkerbewaard.Dewaterstofperoxyde-oplossing
moetsteedsverswordenbereid,zeisslechtsenkeleurenhoudbaar.
BijbloembladerenkanPVPwordentoegevoegd inhetextractenmoetdeextinctieveranderingwordengemetenbij480nm,omdatbij420nmeenstoringoptreedt.Debestegolflengtemoetpertypemonsteruithetspectrumwordenafgeleid.
Deperoxydase-activiteitwordtuitgedruktpermgoplosbaareiwitinhet
extract,ofpergramversgewicht.
Dehoeveelheid oplosbaareiwitwordtbepaaldvolgensdemethodevanLowry,
zieblz.26.
Berekeningvandeperoxydase-activiteit opstofomzettingsbasis
Deperoxydase-activiteitkanwordenuitgedruktalsextinctieverandering
pertijdseenheidpermgoplosbaareiwitinhetextract.Ditisindeliteratuurvoorplanteperoxydasendemeestgebruikelijkemethode.Bijdeberekening
moetgecorrigeerdwordenvoordevolumevergrotingvanhetextractdoorhet
vochtuithetmonster.Opdezewijzekandeactiviteitookwordenbetrokkenop
eenblad,ofopcm^bladoppervlak.
Deactiviteitkanookwordenuitgedrukt alsverdwenenhoeveelheid guaiacol
ofwaterstofperoxydepertijdseenheid.Hiervoorgebruikenwedeformule(wet
vanLambert-Beer):
E A = ex X CX1

waarin:
E^=degemetenextinctiebijgolflengteÀ
,
e =demolaireextinctiebijgolflengteÀ,incm .umol ±
c =deconcentratievanhetgevormdeprodukt,inumol.ml
1 =deweglengteinhetcuvet,incm.
Vooreenenzymactiviteitsbepalinggeldt:
AE Ac.£^.1
At~ At
?
-1
evoorD,(ziedereactievergelijking opblz.1l)=26cm.umol
Pertetrameer verdwijnenerviermoleculenwaterstofperoxyde ofguaiacol.De
hoeveelheid omgezettestofvolgtuitdeformule:
p=AE,„„/minuut=4Acx£/ 9nx 1x1
alsdeweglengteinhetcuvet 1cmisendetijdbasis 1minuut.Perminuutverdwijnenerdus4xpumolpermlmeetoplossing.
£

420

Datisonderdegegevenreactieomstandighedenca.0,8mmolguaiacolperliter
meetoplossing.
Deomgezettehoeveelheid stofpereenheidvanbladoppervlaktebijvoorbeeldkanhieruitwordenberekend alsvolgt:
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cm geëxtraheerdblad

mlgebruiktextract
26
60
2
ymolH„0„ofguaiacolpercm bladoppervlakteperseconde.
BepalingvanoplosbaareiwitinplantextractvolgensLowry
Eenhoeveelheid extract,die25-500ygeiwitbevat,wordtbehandeldmet
eengelijkvolume 10%trichloorazijnzuur (TCA),eindconcentratie 5%,eennacht
koelendonkerweggezet (nietlanger)endaarnaafgecentrifugeerd.
Hetneerslagwordtuitgewassenmet 1%TCAenweerafgecentrifugeerd.Hetresidu
wordtopgelostin 1ml0,1 mol.1-'NaOH.
Reagentia
2% Na 2 C0 3 in0,1 mol.1 ] NaOH
OplossingA
OplossingB :0,5%CÛSO4.5H2Oin 1%Na-ofK-tartraat
Oplossing C :50mloplossingAmengenmet 1mloplossingB (dagelijksvers
maken)
OplossingD :Folin-Ciocalteu'sfenolreagens (Merck).
Verdunnentot 1mol.1- zuur.Dezuurgraadwordtbepaalddoor
titratiemet0,1 mol.1 NaOHenisca.2mol.1-'.
Werkwijze
Aan 1mleiwitoplossing inloogwordt5mloplossingCtoegevoegd.Na
schuddenentienminutenlatenstaanwordt0,5mloplossingDtoegevoegden
weergeschud.Nanogdertigminutenstaanwordtdeblauwekleurgemetenbij
500nm.Alsdeextinctie tehoogis (>0,80)moetdeeiwitoplossing inloog
wordenverdund (metloog)endebepalingopnieuwwordenuitgevoerd.Deuitkomstenwordenberekendmetbehulpvaneenijklijngemaaktmetrunderbloedalbuminep.a.

O.H.Lowry,N.J.Rosenbrough,A.LewisFarr,R.J.Randall:ProteinmeasurementwiththeFolin-phenolreagent.
J.Biol.Chem. 193(1951)265.
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Aanhangsel 2
VOORSCHRIFTVOOR DE BEPALINGVANDEKATALASE-ACTIVITEIT IN PLANTAARDIG
MATERIAAL
Principe
Aan eenwaterstofperoxyde-oplossing wordt eenextractmetkatalase-activiteit toegevoegd.Na eenbepaalde tijdwordt dereactie gestopt door toevoeging
van zwavelzuur.
De resterende hoeveelheid waterstofperoxyde wordt bepaald door titratie met
kaliumpermanganaatoplossing.
Dekatalase-activiteit wordt uitgedrukt als ymolH„0„ omgezet perminuut per
mg opgelost eiwit inhet extract.
Reactievergelijking
katalase
2H202

2H 2 0+ 0 2

Extractie vanhet plantemateriaal
10gram fijngemaakt vers monster wordt met 50ml gekoelde fosfaatbuffer
0,1 mol.1 pH 7,6 eenminuut in een Braunmixer (stand 3)gehomogeniseerd en
de suspensie |-1 uur gecentrifugeerd bij 15.000rpm (=20.000 g)onder koeling.
Het extract wordt afgeschonken endekatalasebepaling wordt hierin zo snelmogelijk uitgevoerd.
Dehoeveelheid oplosbaar eiwit inhet extractwordtbepaald volgens de
methode van Lowry (zieblz.26).Dekatalase-activiteit wordt uitgedrukt per mg
oplosbaar eiwit.
Katalase-activiteitsbepaling
Reagentia
2mmo
1.1 -1 KMn04
(316mg per 1)
2%
(gee.H2SO4, 2ml tot 100ml)
/
./oHoSO
n oO U ;
(3ml 35%waterstofperoxyde,medicinaal zuiver,
ca. 0,0?5% H 2 0 2
-1
eerst tot 300ml endag nog tienmaal verdunnen)
= 10mmol.H o 02o<J
.l
2.J.
0,1 mol.1 ! fosfaatbuffer,pH 7,6 (13,6 gKH2PO4 oplossen inbijna 11water;
de pH op 7,6 brengenmet gec.NaOH enaanvullen tot
1 1)
Blanco-waterstofperoxydebepaling
Voorafwordt 10,0mlwaterstofperoxyde-oplossing, waaraanbuffer enzwavelzuur is toegevoegd, getitreerd met kaliumpermanganaatoplossingom tezienof de
concentraties binnen deburetgrens vallen enomhetverschilmet deblanco-monsterwaarde tekunnen bepalen.
Ditverschil mag niet tegroot zijn.Als het groter isdan 1-2ml,moet het
monsterworden verdund.
Werkwijze
Debepaling wordt uitgevoerd bij 25 C (eventueel bij kamertemperatuur).
Aan 10,0mlwaterstofperoxyde-oplossing + 3,0 ml 0,1 mol.1 fosfaatbuffer
wordt 0,2 ml plantextract toegevoegd.
Na anderhalf en tienminuten (debepalingwordt ingezet indrievoud)wordt de
reactie gestopt door toevoeging van 10ml 2%zwavelzuur.Een blanco-monsterbepalingwordt ingezet op t=0door eerst zwavelzuur envervolgens hetplantextract toe tevoegen.De overgebleven hoeveelheid waterstofperoxyde wordt berekend uit titratie met 2mmol.1 -1 KMnO^, tot een zwakroze kleur indeoplossing blijft.
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1ml2mmol.1

KMnO,isequivalentmet5ymolH„0~,volgensdereactie:

2MnO^+6H ++5H ^

>2Mn + + +8H 2 0+5C>2

Dekatalase-activiteitvan0,2mlmonsterisdusperminuut:
5x (aantalmlpermanganaatbianco-monster-idembepaling)/t=A
Deactiviteitpermgoplosbaareiwitisdus:
5xA/hoeveelheid oplosbaareiwitinmgpermlextract.

