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ENZYMEN EN HAAR ROL IN DE LEVENDE NATUUR. 
fVervolg van bit. 53J. i 

eder een andere groep van enzymen zijn de 
stollingsenzymen. Het meest bekend daarvan is 
wel lebferment of lebenzyme, dat in groote 

hoeveelheid in de slijmhuid van kalvermagen voor
komt, en bij de kaasbereiding onder den naam van 
stremsel gebruikt wordt. Dit lebenzyme heeft n. 1. 
de eigenschap om het caseïne of kaasstof, een eiwit, 
dat in melk in oplosbaren toestand voorkomt, te 
doen stremmen. Deze gestremde kaasstof wordt 
dan verzameld en uitgeperst en dan verder op kaas 
verwerkt. 

Als bloed aan de lucht staat, stolt het; dit komt 
doordat het bloed een stof bevat, die, in aanraking 
met de lucht als enzyme werkt en het oplosbare 
eiwit uit het bloed tot de onoplosbare fibrine doet 
stollen. Wordt dit enzyme in de bloedbaan van 
een dier gespoten, dan stolt het bloed in de aderen. 
De beteekenis van dit enzyme is duidelijk. Daar
door sluit, toch het stollende bloed een wonde af 
en behoedt aldus in vele gevallen het dier voor 
doodbloeden. Ook in planten komen, dergelijke 
stollende enzymen voor in de sappen, die uittreden 
bij verwonding. 

Terwijl al de andere'besproken enzymen duidelijk 
hydrolyseerend werken d. w. z. de splitsing geschiedt 
onder water opname, heeft het onderzoek van de 
stollings enzymen nog niet met zekerheid kunnen 
uitmaken welke de chemische verandering bij hunne 
inwerking optreedt. Beter gesteld is het met de 
kennis der uitwerking eener volgende groep van 
enzymen, n.1. de o x y d a s e n . Deze enzymen werken 
niet hydrolyseerend, maar oxydeerend; niet dat zij 
zelf zuurstof afstaan, maar zij bemiddelen de 
oxydatie, die geschiedt door de luchtzuurstof. Deze 
enzymen komen zeer verspreid in de natuur voor. 
De eerst bekende oxydase was de laccase die in het 
melksap voorkomt, dat uit de Japansche lakboom 
vloeit, als men deze een insnijding geeft. Spreidt 
men dit sap in dunne lagen uit, dan treedt er 
onder invloed van de laccase oxydatie door de 
zuurstof van de lucht op, de kleur wordt donker 
en er vormt zich een harde lak, waarmede het 
bekende Japansche lakwerk vernist wordt. Het 
donkerblauw tot zwart worden van sommige padde
stoelen, bij het doorsnijden, vooral van de duivels-
zwam of Boletus Sanatus, berust eveneens op 
oxydatie eener aanvankelijke kleurlooze stof onder 
den invloed van een oxydase. 

Het is bekend, dat het ademhalingsproces niets 
anders is dan een oxydatie, die zich afspeelt in de 
longen. Daar worden dan de stoffen, die geoxydeerd 
moeten worden, door het bloed aangevoerd en door 

de luchtzuurstof verbrand tot koolzuur, dat uit
geademd wordt. Het bloed nu bevat ook oxydasen, 
zoodat het vrij zeker is, dat deze bij het ademhalings
proces, de rol van zuurstofoverbrengers zullen 
vervullen. 

Ook de a l c o h o l i s c h e g i s t i ng is gebleken een 
e n z y m e w e r k i n g te zijn. Wanneer gist groeit 
in een glucose bevattende vloeistof, wordt de glucose 
omgezet in alcohol en koolzuur. Het bleek nu, dat 
de gist een enzyme afscheidt, dat deze alcoholische 
gisting veroorzaakt. Dit enzyme noemt men zymase. 
Door de gist met zand fijn te wrijven, waardoor 
de gistcelletjes verscheurd worden en daarna met 
een weinig water uit te persen, krijgt men een 
vloeistof die geen levende gist meer bevat, maar 
nog wel de alcoholische gisting kan veroorzaken. 

Hoe bereidt men nu al deze verschillende enzymen ? 
Op dezelfde wijze als de zymase uit gist verkregen 
wordt. Het deel van plant of dier, waar in de 
enzymewerking plaats vindt, wordt eenvoudig uit
geperst of met water, glycerine of een andere vloei
stof uitgeloogd. Hetis dikwijls mogelijk, het enzyme, 
b. v. diastase, uit die oplossing door middel van 
alcohol neer 'te slaan; na affiltreeren en drogen 
vormt het dan een poeder, dat weer' in water 
opgelost en door alcohol neergeslagen en aldus nog 
meer gezuiverd kan worden. Met deze enzymen kan 
men dan in vitro, zooals dit heet, d. w. z. in flesschen 
of kolven, dezelfde omzettingen uitvoeren, die zij 
in hèt levend organisme verrichten, en op die wijze 
hunne werking bestudeeren. Met diastase kunnen 
wij dus zetmeel splitsen tot maltose, met pepsine 
eiwitten afbreken tot peptonen enz. Het is duidelijk, 
dat de enzymen, op deze wijze verkregen, niet meer 
voldoen aan ons het begrip van l evend materiaal. 
We hebben ze eenvoudig te beschouwen als ohe-
mische stoffen met bijzondere eigenschappen. Dat 
echter aan dat bijzondere in verband met hun 
herkomst uit het levend organisme niet te veel 
waarde mag gehecht worden, zal nog blijken uit 
het volgende. 

Evenals bij chemische reacties, werkt tempera-
tuursverhooging versnellend op de enzyme wer
kingen. Wanneer b. v. diastase bij 20° in 24 uur 
een zeker percentage van het zetmeel splitst, zal 
bij 30° in dien zelfden tijd een grootere hoeveelheid 
gesplitst zijn. 

Te hooge temperaturen zijn echter schadelijk voor 
de enzymen zelf, bij 70° a 80° nl. worden de meeste 
enzymen onwerkzaam. De tegenwerking van deze 
twee temperatuurs-invloeden maakt, dat de enzymen 
een temperatuurs optimum vertoonen, dit is een 
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temperatuur, waarbij ze het snelst en krachtigst 
werken. Boven dit optimum, neemt door de 
schadelijke invloed van de hooge temp., de reactie
snelheid sterk af. Dit staat zeker wel in verband 
met de chemische geaardheid der enzymen. Het 
zijn hoogstwaarschijnlijk oplosbare, eiwitachtige 
lichamen, die tot de nucleoalbuminen, (phosphor-
houdende eiwitten) behooren. In 't algemeen worden 
oplosbare eiwitten, door verhitting tot 70° a 80°, 
uit hunne oplossingen gecoaguleerd, neergeslagen. 

Alleszins gerechtvaardigd is wel de vraag, of er 
in de niet georganiseerde wereld óók stoffen bekend 
zijn, die een gedrag vertoonen, dat met dat van de 
enzymen is te vergelijken? De enzymen werkingen 
nu, bezitten bijzonder veel overeenkomst met dat
gene wat de chemicus k a t a l y s a t o r e n r e a c t i e s 
noemt. 

Wanneer een rietsuiker oplossing gekookt wordt, 
gebeurt er met de suiker niets, tenzij men bijzonder 
lang kookt. Voeg ik echter een spoortje zuur, (zout
zuur, zwavelzuur of een ander zuur) er aan toe, 
dan wordt de rietsuiker, vlug gehydrolyseerd, dus 
onder wateropname gesplitst op de wijze, die wij 
reeds kennen, nl. in fructose en glucose. Dit nu is 
een katalysatorenreactie, waarbij het spoortje zuur 
de werking aldus heeft versneld. Katalysatoren 
maken dus, dat een reactie die onder bepaalde 
omstandigheden, of langzaam, of in 't geheel niet 
verloopt, resp. wél of sneller plaats grijpt. Kleine 
hoeveelheden zijn daarbij voldoende, om groote 
hoeveelheden om te zetten, terwijl de katalysator, 
die, dat is duidelijk, wél aan de reactie deelneemt, 
niettemin onveranderd terug gevonden wordt. 

Ook sporen enzyme zijn in staat om groote hoeveel
heden om te zetten, zoo vond b.v. Hammarsten, 
dat door 1 deel lebpraeparaat nog 800.000 deelen 
caseïne werden neergeslagen. Een andere overeen
komst tusschen katalysatoren en enzymen is, dat 
beide door sublimaat, zwavelwaterstof, blauwzuur 
e. a. vergiftigd worden; d.w.z. door geringe hoeveel
heden van deze stoffen worden zoowel katalysatoren 
als enzymen onwerkzaam gemaakt. 

Hoe kan men zich nu voorstellen, dat katalysa
toren wèl de verandering teweeg brengen, maar 
zelf daarbij onveranderd blijven. Zij nemen aan de 
reactie deel, doordat ze onbestendige tusschen-
producten vormen, die verder inwerken, terwyl ten 
slotte de katalysator weder terug gevormd wordt. 
Men kan zich dit als volgt voorstellen. Stof A en 
stof B verbinden zich niet met elkaar; wél echter 
als ik er de katalysator K bij doe. Hierbij vormt 
zich dan eerst een weinig van de onbestendige stof 
A K; deze stof A K zet zich, in aanraking met B, 
om in de stof A B en K. De vrij gokomen hoeveel
heid K vormt nu weer op nieuw A K, terwijl deze 
A K met B weer A B en K geeft. Dit proces gaat 

voort tot alles omgezet is in A B, terwijl de kata
lysator K onveranderd terug blijft. Zoo is het 
duidelijk hoe een kleine hoeveelheid K, allengs een 
groote hoeveelheid A B kan vormen. 

Men heeft voldoende reden om aan te nemen, 
dat ook enzymen op een dergelijke wijze werken, 
dat ze dus eerst tusschenproducten vormen en deze 
onder vrijkomen van het enzyme, weer verder 
inwerken. Dit verklaart dan tevens de specifieke 
werking der enzymen, d^ar er voor het vormen 
van zoo'n tusschenverbinding noodwendig een zeker 
chemisch verband tusschen het enzyme en een 
bepaalde stof moet bestaan. Belangrijke vondsten 
op dit gebied danken we aan den Berlijnschen 
hoogleeraar Emil Fischer, die vond, dat het al of 
niet inwerken van een enzyme op een stof, verban .1 
hield met de groepeering der atomen in het molecule. 
Bij chemische reacties gebeurt het dikwijls, dat de 
omzetting niet geheel afloopt, maar dat er een 
evenwicht optreedt tusschen de reageerende stoffen 
en de gevormde producten Men spreekt dan van 
een evenwichtsreactie, b.v. stof A verbindt zich met 
stof B tot stof A B; echter wordt niet alle A en 
B omgezet tot A B, maar wanneer een bepaalde 
hoeveelheid A B gevormd is, houdt de reactie op; 
er is dan een evenwicht tusschen de hoeveelheden 
A, B en A B. De theorie eischt, en de ervaring 
heeft dit bevestigd, dat, wanneer een stof als kata
lysator optreedt bij zoo'n evenwichts reactie, deze 
stof de reactie in be ide r i c h t i n g e n kan ver
snellen. Dus wanneer een stof als katalysator 
optreedt bij de vorming van A B uit A -I- B en 
de reactie ophoudt zoodra er een zekere hoeveelheid 
A B gevormd is, dan zal die zelfde katalysator ook 
de ontleding van zuiver A B, tot A en B in da 
hand werken; deze ontleding gaat dan zóóver voort, 
tot het bepaalde evenwicht tusschen de hoeveel
heden A, B en A B bereikt is. 

Ook bij enzyme werkingen treden dergelijke even
wichten op. Zoo zal diastase b.v. nooit al het zet
meel in maltose omzetten; wanneer ± 80 % is 
omgezet houdt de inwerking op. Voegt men echter 
weer nieuw zetmeel toe, dan wordt een nieuw 
gedeelte gesplitst tot weer ± 80 % van de geheele 
hoeveelheid is ontleed. Zijn dus deze enzyme
werkingen geheel te vergelijken met katalysatoren-
werkingen, dan moeten de enzymen, die dus, zooals 
gezegd is, bij evenwichts reactie betrokken zijn, 
ook in de omgekeerde richting kunnen werken. 

Proefnemingen van de laatste jaren hebben ge
leerd, dat dit inderdaad het geval is. Verschillende 
splitsende enzymen, bleeken bij inwerking op de 
zuivere splitsingsproducten, weer opbouwend te 
kunnen werken. En het is dus niet bout gesproken, 
als we zeggen dat alle physiologische processen, 
zoowel afbrekende als opbouwende, in het organisme 
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door enzymen worden veroorzaakt. Of nu de 
splitsende enzymen, als diastase, glucase, pepsine 
enz., waarvan in 't algemeen is bewezen, dat ze 
ook opbouwend kunnen werken, inderdaad ook in 
het levende wezen deze taak verrichten, is niet 
met zekerheid uitgemaakt. Misschien bezigt het 
organisme voor opbouwende processen andere 
enzymen; zoo kent men b. v. een enzyme, de 
a m y l o c o a g u l a s e , dat de splitsingsproducten der 
diastase, weer tot zetmeel vervormt. 

Vatten we dus alles nog eens kort tezamen, dan 
zien we, dat het levende organisme om de ver
schillende physiologische processen ten uitvoer te 
brengen, stoffen afscheidt, enzymen genaamd, die 
in vele gevallen vrij van het levend protoplasma 
kunnen bereid worden. De verklaring der werking 
van deze enzymen eischt géén bijzond.re theorie 
of aanname eener levenskracht, daar deze geheel 
overeenkomt met de werking der chemische kata
lysatoren. 

Dr. N. H. COHEN. 
Assistent Scheikundige run hoi 
Koloniaal Museum te Haarlem. 

OVER VISSCHEN EN NOG WAT. 
»De Lev. Natuur», on. 3. .Imii 1908, Uz 58. 

Van hoogte al in ronde breedte, dor mensen kijk op 
dingen en hun opvattingen en gevolgtrekkingen na
gaand, dringt vaak wrevel op, als bij veronachtzaming 

van 't algeheel wordt opgekomen voor het enkele. 
O, die kleine kijkgaatjes in de rarekieken met zicht opliet 

leven. 
Milliarden wezens worden ten bate, maar evenzo ten ge-

noege zonder nut, ook wijl ze wat lastig zijn, gedood of 
onschadelik gemaakt. 

Dat menselike plicht gebied liet vonnis te voltrekken; 
»tot de dood er op volgt*... Wie moeit zich daarmee? 

Mensen pijnigen, kwetsen, wonden, doden elkaar met 
Qjnstgescherpte en scherpstgeslepene wapens, werkelike en 
onwozenlike. 

En de vissen-.' 
Hoeveel — zou bij dierenslachling, vernietiging door 

mensenhand, milliard niet een getalletje zijn? — vissen, 
centenaars-zwaar en spelde-klein, worden jaar in jaar uit 
geharpoend, gehaakt, geangetd, om gewond te sterven; of 
in netten, fuiken, strikken, — 't is genoeg, — op ' t droge Ie 
ape-gapen en te stikken. 

Waar dus alom in 't groot één sohepselsoort hel leven 
er hij inschiet op »wrode« wijs, is 't zoodjo dat »wredelik« 
de hengelaar doet sneven niets meer dan »één haring uit 
een volle schook. 

En of die enkele haring nu ontsnapt aan de netten uit 
een trawler om later geangold te worden dooreen hengelaar, 
zal niet zoon groot verschil geven. — Wel'? — 

't Bovenstaande blijk van gebrek aan mededoogen, ge
voelloosheid, zielegrof, en plompheid"? 

Neen! — slechts bewijs, niet aan geestelike bijziendheid 
te lijden! 

Staat 't beweerde gelijk met de bewering, 't er niet op 
aankomt een vis, kop en kaken van een te scheuren bij 't 
uitrukken van de haak en dan te laten opspartelen »tOt de 
stikkens-kramp-dood er op volgt'? Integendeel!!! 

Wil men een dier dood, — in dit geval de vis, — en is 
gebrek aan tijd, als bij boroeps-vissen 't ontegenzeggenlik 
voorkomt, geen beletsel, dan moet en kan 't lijden zo lieel 
makkelik bekort; en 't kost eigenlijk niet dan verbazen, 
dat een hoogst eenvoudig middel »van de vroegste tijden 
her« door geen hengelaars e. d. werd toegepast in eigen 
belang en in dat van 't gevangen dier. 

Dadelik na 't ophalen, 't dier bij de kop gepakt, en met 
een scherp puntig mesje — een z. g. dolkmes — een diep 
doordringende snee gegeven achter in de kop boven do 
ruggegraat is afdoende. Eén druppel bloed, een heen-en-
weer slag met. de staart en de vis is »mors-dood«. Dit ter 
wille van 't dier. En in 't voordeel voor de visser'? Met 't 
mesje wordt de buik opengesneden, 't ingewand er uit 
genomen, en een graai nat gras in de lichaamsholte gepropt, 
waardoor bederf wordt tegengegaan. 

Wat een jongen in kinderjaren reeds deed, is vreemd 't 
door anderen niet bedacht, werd. 

Maar 't schijnt over 't algemeen een hele toer onder 
nadenken een gram overleg te mengen en door overleg 
een c.c.ni. nadenken te schudden. . 

Wat liet aas betreft! 
Werd wol eens beproefd de pier niet aan de angel te 

rijgen, maar deze te vasten met heel dun gegalvaniseerd 
ijzerdraad om de haak. Een geringe handigheid. Met garnalen 
gaal 't, nog makkoliker. Onbekend mei krabben als aas, kan 
daarover niets medegedeeld, maar verzekerd, dat in goed 
viswater (vrij van sabbelaars, — maar wie tjompt zijn 
lood langer dan zeven minuten lussen 't kroos'?) — de 
uilslag uitstekend is. 

Men beproeve! 
Mag er nog een woord over pijn bij? 
Wie haalde niet vissen op, die reeds een paar malen bij 

te gauw opzwiepen, losreten en terugplompion met gewonde 
bek of kop, ja, 't oog toe'? 

Drijft honger, de hevige pijn terugdringend, lot wanhoops-
noodzaak1 

De meestal goed gevulde ingewanden weerspreken 't. 
Niet gedood, maar in een aquarium gebracht, gaan de 
vissen ook niet in »een hoekje zitten kermen van pijn», 
maar lustig zwemmen zo rond en happen naar alle lekkere 
beetjes. 

Een muis, deerlik gekwetst aan lichaam en ledematen in 
een val, knabbelt, vast gebonden aan de staart, als hij maar 
wat ruimte van beweging heeft, dadelik met graagte aan 
't voorgezette. 

In de val, bewust van vrijheid beroofd te zijn, zal 't 
lekkerste stukje spek niet worden aangeroerd' 

Ten slotte; 
Waar zelfs bij rasverschil, ja standsverschil bij zeilde ras, 

der mensen, reeds oen meer of mindere graad van gevoelig
heid voor, en verdragen van pijn kan worden vastgesteld, 
noopt besluiten in algomeene zin, tot voorzichtigheid. Gevaar 
dreigt verkeerde gevolgtrekkingen Ie maken bij enge ver
gelijking. 

En zo zou doorgegaan kunnen worden; maar 't zal de 
redaksie al welletjes zijn. v 

W. J. L. v. D. 
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