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Blz. 

Diverse processen voor de bereiding van injectabele heparine 

uit varkensdarmslijmcoagulaat werden onderzocht. 

De onderzochte extractiemethoden waren: pancreas-, loog- en 

zoutextractie. . ... 
De isolatie werd uitgevoerd m.b.v. een ionenwisselaar en de 

z.g. pH 2,2 methode. M.b.v. een kaliumpermanganaatoxidatie 

werden de produkten tot een injectabele kwaliteit verwerkt. 

Bij dit onderzoek bleek dat bepaalde processtappen grote ver

liezen aan heparine kunnen geven. Zowel een langdurige loog

extractie als een behandeling bij lage pH, goge zoutconcentra

tie en hoge temperatuur zijn hiervan voorbeelden. 

Verder bleek dat verschillende mechanismen aan deze heparine

verliezen ten grondslag liggen. De verliezen bij de loog

extractie bleken op 0-sulfaat verlies te berusten. Het mecha

nisme van de verliezen bij lage pH, hoge zoutconcentratie en

hoge temperatuur kon aan de hand van de beschikbare analyse

gegevens niet eenduidig verklaard.worden. 

Deze verschillende mechanismen veroorzaken ook duidelijke ver

schillen in de kwaliteit van de injectabele heparine. 
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Inleiding 

Heparine algemeen 

Heparine wordt algemeen beschouwd als een muco

polysaccharide, dat is opgebouwd uit gesulfateerde 

eenheden van L-iduronzuur (I) en D-glucosamine 

(II), welke door 1 --1 4 bindingen zijn verbonden. 

De L-iduronzuur- en D-glucosamine-eenheden zijn 

alternerend aanwezig. 

Dit repeterend disaccharide is dus 

fig. 1 

Het heparine werd ongeveer zestig jaar geleden 

ontdekt door McLean (1). Het komt in praktisch al

le dierlijke weefsels voor. In commerciële procé

dé's wordt echter steeds uitgegaan van runderlong, 

runder- of varkensdarmslijm, omdat in deze organen 

de concentratie aan heparine relatief hoog is. 

Deze concentratie bedraagt ~ 0,2 °/oo •. 

Uit vrij recente onderzoekingen is gebleken dat 

heparine in het orgaan gebonden is aan een eiwit 

(2,3). Deze mucopolysaccharide-eiwitverbinding 

wordt natief heparine genoemd. 

Enkele belangrijke eigenschappen van heparine zijn: 

- goed oplosbaar in water en praktisch onoplosbaar 

in organische oplosmiddelen 

- het complexeert met sterk basische stoffen (ba

sische kleurstoffen, protaminesulfaat e.d.) 

- hoge blo~dstollingsaktiviteit 
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Door de bloedstollingsaktiviteit, gekoppeld aan 

een relatief lage toxiciteit, wordt heparine veel 

gebruikt als anti-coagulant. 

Het complexeert daartoe met een cofactor uit de 

albuminefractie van plasma tot een complex dat de 

omzetting van prothrombine tot thrombine en ook die 

van fibrinogeen tot fibrine remt. 

Op deze remmingen berusten diverse aktiviteitsbepa

lingen. De aktiviteitsbepaling beschreven in U.S.P. 

XIX (4) wordt thans vrij algemeen aanvaard. Tijdens 

dit onderzoek zijn alle bepalingen volgens deze 

methode uitgevoerd (zie bijlage 17). 

Daarnaast remt het de thrombocyten-agglutinatie. 

Naast de reeds jaren bekende toepassingen van ~e

parine voor injectie bij acute stolsels en topical 

gebruik wordt heparine thans ook veel gebruikt voor: 

- nierdialyse 

- hartkatheterisatie 

- ter voorkoming van postoperatieve thrombose (lage 

doseringen) 

Zoals in het begin van deze inleiding reeds is ge

suggereerd, ligt de structuur van heparine niet een

duidig vast. Ruwweg kan worden gesteld dat het ide

ale heparine is opgebouwd uit het in fig. 1 aange

geven disaccharide. 

Er treden echter onregelmatigheden op ~oordat: 

1) de biosynthese niet volledig is 

2) modificaties tijdens de isolatie optreden 

Het zou te ver voeren de biosynthese hier volledig 

te behandélen. 

De meest voorkomende afwijkingen zijn: 

1) aanwezigheid van glucuronzuur (tijdens biosyn

these niet omgezet naar iduronzuur - geen C5 

epimerisatie) (5) 



0.2. 

2) 

3) 

,-7-

aanwezigheid van N-acetyl - en vrije NH -
.2 

groepen (N-sulfatering, welke via deze groepen 

loopt, niet volledig) (6): 

te laag sulfaatgehalte (N- en 0-sulfatering 

tijdens biosynthese onvolledig of sulfaatver

lies bij isolatie) 

Het molecuul gewicht van heparine varieert tussen 

8.000 en 20.000 (7). 

Bereidingsprocess~n van heparine 

Heparine wordt commercieel bereid uit runderlong, 

varkens- en runderdarmslijm. Het is in deze organen 

in zeer lage concentraties als natief heparine aan

wezig (~ 0,2 °/oo). 

Verder treft men in deze organen ook praktisch al-. 

tijd anderemucopolysacchariden(vaak ook aan eiwit 

gebonden) aan. 

De eerste stap in alle bereidingavoorschriften is 

een extractie van het orgaan. Deze extractie be

staat allereerst uit e.en behandeling waarbij het 

hepàrine (of eventueel natief heparine) wordt vrij

gemaakt uit het orgaan. Hierna wordt het extractie

mengsel gefiltreerd waarbij men een helder extract 

verkrijgt. Daar in vele gevallen de f~ltratie con

dities niet gelijk zijn aan de extractie condities, 

moet voorkomen worden dat tijdens de filtratie 

(her-) adsorptie van heparine aan de koek plaats

vindt. 

Het zo verkregen heldere extract bevat naast het 

heparine diverse verontreinigingen (bijv. andere 

mucopolysacchariden, eiwi tte_n, koolhydraten). Tevens 

is de concentratie van het heparine in gr/1 zeer 

laag. 
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De tweede stap van de bereidingsprocessen b~rust 

op de isolatie van heparine uit het extract. 

Gestreefd wordt uiteraard naar een zo selectief mo

gelijke isolatie. 

Het uiteindelijk ge1soleerde poeder (ruwe heparine) 

moet een zekere minimale aktiviteit hebben om in de 

derde stap té kunnen worden verwerkt. Deze derde 

stap is bedoeld om de ruwe heparine te verwerken 

tot een produkt dat geschikt is voor injectie. Mees

tal wordt deze stap aangeduid met "bleking". 

Doel en opzet van het onderzoek 

Diosynth B.V. te Oss, een van de werkmaatschappijen 

van Akzo Pharma, produceert injectabele heparine 

-volgens een jaren geleden ontwikkeld procédé. Dit 

proces is waarschijnlijk niet meer geheel up to date. 

Om verschillende redenen wil men trachten een nieuw, 

meer optimaal proces te ontwikkelen. Men heeft bij 

Diosynth reeds een selectie gemaakt van een aantal 

mogelijke (deel-) processen en een aantal voorproe

ven·uitgevoerd. Het u~tgangspunt bij de keuze van 

deze deelprocessen is dat ze uitvoerbaar moeten zijn 

in de bestaande apparatuur (of althans op kleine 

uitzonderingen na) en dat enkele secundaire proces

kenmerken (zoals apparatuurbezetting, chemicaliën

verbruik enz.) mede keuze-bepalend kunnen zijn. 

Uit de voorproeven blijkt dat er verschillen optre

den afhankelijk van het gebruikte proces (o.a. op

brengstve~schillen). Het doel van dit onderzoek is 

de invloed van enkele procesparameters op de opbrengst 

aan heparine te onderzoeken. Hierbij wordt uitgegaan 

van de meest ideale condities die uit de voorproe-

ven voortkwamen. Tevens moet de invloed van deze 

parameters op de eigenschappen van het eindprodukt 

(injectabele heparine) worden onderzocht.· 
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Als modelstof voor dit onderzoek is gekozen voor 

varkensdarmslijmcoagulaat (bereid volgens bijlage 1). 

Men moet zich hierbij realiseren dat de aktiviteit 

van het coagulaat in de diverse batches zeer sterk 

kan variëren. 

Het onderzoek is geheel uitgevoerd op de S.T.A. en 

het Extractielab van Diosynth B.V. De analyses zijn 

verzorgd door het Extractielab, de Biochemische 

resear·ch (Diosynth) en Akzo Research Laboratories 

Arnhem. 
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Extractie 

Inleiding 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de 

heparine research is de ontdekking dat heparine 

in het organisme gebonden is aan een eiwitstreng 

(2,3) en dat het "koppelstuk" tussen eiwit en hepa

rine een trisaccharide is. Dit koppelstuk, bestaan- . 

de uit een xylose- (I) en 2 galactose-eenheden (II), 

is enerzijds gekoppeld aan serine (III) van het 

eiwit en anderzijds aan de initiator van het hepa

rine (een glucuronzuureenheid IV). 

Het koppelstuk is dus als volgt gebonden: 

Een eiwitmolecuul bevat meerdere serine-moleculen. 

De gehele verbinding (eiwitstreng - koppelstukken 

heparinemoleculen) wordt natief heparine genoemd. 

De samenstelling van natief heparine is 

niet bekend. Een studie betreffende na

tief chondro1tinesulfaat (een soortgelij

ke verbinding) kan ons wat inzichten ver

schaffen (8). Een eiwitstreng bevat ca. 20 

chondro1tinesulfaateenheden. Het eiwit~ 

gehalte is ~ 20%. In een andere studie 

over chondro1tinesulfaat wordt een eiwit

gehalte van 7% genoemd (13). 
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Het natieve heparine (~ 0,4 °/oo op darmslijmcoagu

laat) is d.m.v. ionogene en Van der Waals bindingen 

uiteraard gebonden aan andere verbindingen (nuclerne

zuren, eiwitten enz.). 
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1.2. Pancreasvertering 

1.2.1. Principe 

In diverse octrooien (o.a. 9) en publicaties (10, 11) 

wordt bij de extractie gebruik gemaakt van proteo

lytische enzymen. 

De werking berust op de afbraak van eiwitten (zowel 

de eiwitstreng van het natieve heparine als andere 

aanwezige eiwitten). Voor een schematische weergave 

zie bijlage 2. 

Bij Diosynth B.V. wordt momenteel in het heparine

proces van een pr;teolytische vertering gebruik ge

maakt. Als enzym gebruikt men pancreaspoeder. 

Om de denaturatie van de proteolyti·sche 

enzymen uit pancreaspoeder tegen te gaan 

d h t t . c ++ . wor en aan e ver er~ngssop a -~onen 

toegevoegd. 

Halverwege de vertering wordt nog een 

extra hoeveelheid pancreaspoeder toege

voegd om er zeker van te zijn dat tijdens 

de gehele vertering voldoende aktieve 

protease aanwezig is. Om bacteriegroei 

te voorkomen voegt men een weinig tolueen 

toe. 

Na de vertering krijgt men een helder extract door 

coaguleren van grotere eiwitbrokstukken. Dit ge

beurt door opkoken bij neutrale pH. De zoutconcen

tratie tijdens deze bewerking moet zodanig zijn dat 

adsorptie· van heparine aan het onoplosbaar gedena

tureerde eiwit niet mogelijk is. Hierna wor.dt het 

mengsel gefiltreerd en de koek nagewassen. 
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1.2.2. Experimentele gegevens 

Allereerst werd bij het pancreasproces de invloed 

van de verteringstijd nagegaan. Hiertoe werd een 

vertering ingezet op 200 kg coagulaat volgens de 

in bijlage 3 beschreven werkwijze (bijlage 3 is op 

1000 kg schaal geschreven). Na 1 uur verteren werd 

een monster verteringssop genomen, dat op het lab vlgs. 

bijlage 3 werd opgewerkt. Deze procedure herhaalde 

men met tijdsintervallen van 1 uur. De zo verkregen 

monsters werden op heparine-aktiviteit bepaald vol

gens U.S.P. XIX (4). 

Deze proef gaf het volgende resultaat: 

x103 E /KG 

ro 
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20 

r---
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~V 
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/~ 
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2 3 4 5 6 

hr. v~r ter.ing 

In de hierboven beschreven proef werd de inyloed 

van de verteringstijd op de filtreerbaarheid van 

het verteringssop niet bepaald, maar uit een eer

der bij Diosynth uitgevoerd onderzoek· was bekend 

dat de mate van vertering invloed heeft op de 

filtreerbaarheid. 

7 
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Daar de filtratie bij.het pancreasproces bij 100°C 

en pH 6,5 wordt uitgevoerd en de filtreerbaarheid 

van het verteringssop sterk kan wisselen, was het 

van belang de invloed van de filtratietijd op het 

heparinegehalte te bestuderen. 

De proefopzet was als volgt: 

2 1 verteringssop werd volgens bijlage 3 klaarge

~aakt voor filtratie (dus 30 minuten gekookt). 
' De helft werd hierna gefiltreerd. De andere helft 

werd nog 3i uur gekookt, voordat deze gefiltreerd 

werd. Na ijking gaf deze proef, die in duplo werd 

uitgevoerd, het volgende resultaat: 

~ 
30 min. 4 uur 

experiment 

I 88700 E/kg 88700 E/kg 

II 86500 E/kg 86500 E/kg 
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1.2.3. Conclusies 

Uit de experimentele gegevens en bij Diosynth 

aanwezige ervaringen kan het volgende worden ge

concludeerd: 

1) De extractie van heparine verloopt bij de toe

gepaste pancreasconcentratie vrij langzaam. Dat 

de extractietijd door het toevoegen van meer 

pancreaspoeder verkort kan worden, is aannemelijk. 

De chemicaliënkosten zullen hierdoor echter aan

zienlijk stijgen (zie ook bijlage 8). 
2) De verteringstijd wordt bij de pancreasvertering 

niet alleen bepaald door de mate van heparine

extractie maar ook door de filtreerbaarbeid van 

het extractiemengsel. 

·3) De pancreasvertering geeft in de tijd geen hepa~ 

rinever lies. 

4) De filtratiecondities zijn zodanig dat bij een 

langdurige filtratie geen heparineverlies tenge

volge van chemische modificaties optreedt. 

5) Daar bij slecht lopende filtraties vaak moeilijk 

wasbare filterkoek~n ontstaan, is het aan te be

velen, te trachten, de verteringscondities zodanig 

te kiezen
1
dat de filtraties goed verlopen. Bij 

de toegepaste hoeveelheid pancreaspoeder blijkt 

dit 7 uur verteringstijd te zijn~ 
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Loogvertering 

1.3.1. Principe 

Het is bekend dat de serine-xyloseband in het 

koppelstuk van natief heparine zeer instabiel is 

bij hoge pH (12). 

~e zogenaamde loogvertering (die in bijlage 2 sche~ 

matisdh is weergegeven) ~erust op het verbreken van 

deze covalente band, volgens de zogenaamde ~-elimi

natiereactie. 

,..... 
~-c-o- glycosyl 

.,,........... r' 
·HO H-C-NH---

1 
o=-c---

. O-Giycosyl- seryt 

C-H1 
I 
C-NH--- + GlyCO$yl-o& 

I 

Oehydroalanyl 

Hierbij kan ook eèn gedeeltelijke destructie van 

eiwitten optreden (25). 

Nadat dit gebeurd is, verandert men de pH zodanig 

dat een eiwitcoagulatie plaatsvindt (bij 100°C)~ 
Uiteraard wordt het medium zo gekozen (5% zout) dat 

adsorptie van het vrije heparine aan de koek onmo

gelijk is. 

Daar tijdens de behandeling met loog 

veel Na-zepen zijn gevormd die de filtra-

. tie zeer bemoeilijken, kan vó6r de coagu

latie een Ca-zout worden toegevoegd. 

De zepen slaan dan als onoplosbare (goed 

filtreerbare) Ca-verbinding neer. 
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1.3.2. Experimentele gegevens 

Van het loogproces werd allereerst de invloed van 

de verteringstijd op het heparinegehalte bepaald 

(de bepaling is in duplo uitgevoerd op dezelfde kwa

liteit coagulaat). 

Op 200 kg ingevroren coagulaat werd volgens de me

thode van bijlage 4 een vertering ingezet. 

Op diverse tijdstippen werd een monster getrokken, 

wat op het laboratorium volgens bijlage 4 werd op

gewerkt en bepaald. 

De resultaten zijn: ... 

x1o3 E/:\G 

·9() 

80 

7J 

60 

~ 

.'.0 

30 

20 

10 

2 3 4 5 6 

Bovenstaande curven deden vermoeden dat bij een 

korte extractietijd het heparineverlies klein was. 

Om de vraag te beantwoorden wat de limiterende fac

tor bij de extractietijd was, werd van de volgende 

hypothese uitgegaan: 

hr ver1ering 
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Als bij de reactiesnelheid van de 

~eliminatie limiterend is, zal bij een 

fijner verdeeld coagulaat het optimale 

heparinegehalte, ook na + 1 uur optreden. 

Als echter diffusie van loog in het coa

gulaatdeeltje en het hierdoor oplossen 

van dit deeltje limiterend is, zal de 

fijnheid van het coagulaat wel degelijk 

invloed hebben. 

Deze hypothese we:z:d als volgt getoest: 

Gedurende 10 minuten werd een loogvertering gedaan 

op de volgende grondstoffen: 

1) normaal coagulaat 

2) coagulaat dat na mengen met water gedurende 1 uur 

fijngemalen werd (door middel van rondpompen 

door een Fristam pomp). Hierdoor werd een zeer 

fijn sop verkregen. 

3) niet gestabiliseerd slijm 

Dit· kan gezien worden als een zeer fijn verdeeld 

uitgangsmateriaal voor coagulaat (zie bijlage 1). 

De volgende heparinegehalten werden na opwerken op 

het"laboratorium verk~egen: 

E/kg coagulaat 

normaal 15.800 
coagulaat 

fijngemalen 52.000 
coagulaat 

slijm . 68.250* 

*= Omgerekend (100 kg slijm = 40 kg coagulaat). 

Daar in de literatuur (18) gesuggereerd wordt dat 

heparine bij hoge pH ge1naktiveerd wordt door lucht

oxidatie werd een vertering (gedurende 2 uur) inge

zet volgens bijlage 4. 
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Tevens werd op dezelfde manier een vertering gedaan 

in stikstof atmosfeer. Deze bepaling (die in triplo 

is uitgevoerd) op diverse coagulaat soorten gaf 

het volgende resultaat: 

~ N2 02 
e p 

I 42.000 E/kg 47.200 E/kg 

II 64.000 E/kg 72.000 E/kg 

III 56.500 E/kg 58.000 E/kg 

Tenslotte werd evenals bij de pancreasvertering de 

invloed van de filtratietijd op het heparinegehalte 

onderzocht. 

Dit gaf de volgende resultaten: 

~ 
30 min. 4 uur 

p 
'. 

I 64.800 E/kg 63.180 E/kg 

II 62.560 E/kg 57.360 E/kg 

III 61.840 E/kg 64.000 E/kg 
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1.3.3. Conclusies 

1. De loogvertering wordt gelimiteerd door de 

deeltjesgrootte van het coagulaat. 

2. De vrijgemaakte heparine wordt bij hoge pH ge

deeltelijk ge1naktiveerd. Deze inaktivering wordt 

niet veroorzaakt door luchtoxidatie. 

3· De afname van heparine-aktiviteit verloopt, na

dat alle heparine vrij is, ongeveer volgens een 

eerste-orde reactie. 

10 

5 

4 

3 

2 

X rf E/I<G 

~ 

. 

. 1 

~ ( ~ -~ --. 

2 3 4 

De k-waarde van deze reactie is 0,22/hr (zie 

ook bijlage 7). 

hr. VIZrtering 

4. Doordat tijdens het vrijmaken van de heparine 

in het eerste uur ook inaktivering optreedt, 

kan met de loogvertering maximaal een rende

ment van ~ 90% gehaald worden (verteringstijd 

1 uur). 

5· Tijdens de filtratie treedt geen heparine

inaktivering van betekenis op. 
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6. Bij een fijner verdeeld coagulaat kan met een 

kortere verteringstijd worden volstaan. Hierdoor 

wordt de inaktivering kleiner. 
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1 .4. Zoutextractie· 

1.4.1. Principe 

Reeds jaren geleden werden in octrooien (14, 15 en 

16) heparine-extracties met hoge zoutconcentraties 

beschreven. Het principe waarop deze zoutextractie 

berust, werd niet aangegeven. 

In eerste instantie lijkt deze zoutextractie in strijd 

met het gegeven, .dat heparine covalent aan een eiwit

streng gebonden is, daar niet verondersteld mag wor

den, dat door een hoge zoutconcentratie een covalente 

band gebroken wordt. 

Echter bij de extractie van proteoglycanen wordt 

regelmatig gebruik gemaakt van extracties met hoge 

·zoutconcentraties. Als voorbeeld kan dienen de ex

tractie van natief chondro1tinesulfaat (17) waarbij 

een produkt wordt verkregen met een eiwitgehalte van 

7% (13). 
De zoutextractie berust dus waarschijnlijk op het 

verbreken van ionogene en Van der Waals bindingen 

tussen natief heparine en begeleidende verbindingen 

(eiwitten, nucle1nezuren e.a.) waarbij de eiwitten 

en nucle1nezuren als coagulaat aanwezig blijven en 

het natieve heparine in oplossing gaat (zie bijlage 2). 

Het extract kan in principe direct gefiltreerd wor

den. Dus eventuele inaktivering tijdens de extractie 

gaat gedurende de filtratie door. 
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1.4.2. Experimentele· gegevens 

Het is bekend dat filtratiesnelheden bij eiwitmate

rialen vaak pH afhankelijk zijn. Bij lage pH (~ 4) 

verlopen dergelijke filtraties meestal het beste. 

Om deze reden leek het aantrekkelijk de zoutextractie 

bij pH 4 uit te Voeren. Allereerst werd bij deze 

pH de invloed van de extractietijd_ op het heparine

gehalte bepaald. Hiertoe werd volgens de werkwijze 

van bijlage 5 een zoutextractie ingezet. Op diverse 

tijdstippen werden monsters genomen, die na filtra

tie werden geijkt~ ... 
Als tijdstip 0 werd gekozen het moment, 

0 dat het sop de temperatuur van 100 p be-

reikt. De opwarmtijd was in alle gevallen 

~ 15 minuten. 

Daar bij deze methode verliezen optraden, werd de

zelfde proef uitgevoerd bij 8o 0 c. 
De resultaten van deze proeven zijn: 

PH: ft 
80 
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Hierna werd een proef uitgevoerd bij een extractie 

pH van 7 (verder werkwijze als bijlage 5). Ook bij 

deze proef traden nog (zij het geringe) verliezen 

op. 

Daar uit een lab-experiment met gestabiliseerd slijm 

(d.i. darmslijm waaraan 1,5% natriumbisulfiet is 

toegevoegd) bekend was dat bij pH 7 geen verliezen 

optraden, werd de invloed van bisulfiet ook bekeken 

in een experiment bij pH 7 en 100°C (de werkwijze 

was als in bijlage 6). 
De resultaten van deze proeven waren: 

..... 
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Tot slot werden van b?venstaande experimenten, fil

tratietijden bepaald. Bij vergelijkbare charge

grootte waren deze: 

minuten 

pH 4 100°C + 60 

pH 4 8o
0

c + 150 

pH 7 100°C + 60 

pH 7 + bi sulfiet 100°C + 180 

. ... 
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1.4.3. Conclusies 

1. De extractie van heparine vindt bij de zoutextrac

tie reeds tijdens de opwarmperiode plaats. 

2. Een eventuele inaktivering tijdens de zoutextrac

tie gaat tijdens de filtratie door, daar de con

dities hetzelfde blijven.· 

3· De hoge filtratietemperatuur is nodig om goede 

filtratiesnelheden te verkrijgen. 

4. Bij pH 4 treden grote verliezen op bij langere 

extractietijden. Bij pH 7 zijn deze aanzienlijk 

kleiner. Bij toevoeging van bisulfiet zijn deze 

verliezen bij pH 7 niet aantoonbaar (uit voorproe

ven bleek dat d~ toevoeging van bisulfiet bij 

pH 4 geen invloed had). 

De heparine-afname voldoet goed aan een eerste

orde reactie. 
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X104 E/KG 

'0 

o PH 7 

• PH 7 • b'rs -

I 
5 9 
4 

3 

2 '--

2 3 4 hr vertering. 

De k-waarden zijn: 

100°C 4 0,33/hr 

100°C 7 0,02/hr 

8o0 c 4 o, 10/hr 

100°C 7 + bisulfiet: 0 /hr 

5· Als de k-waarde aan de Arheniusvergelijking vol

doet (bijlage 7) kunnen de k-waarden voor lagere 

temperaturen bepaald worden. 
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k 
0,50 

0,10 

..... 

0,02 

0,0026 O,CX)30 

100 80 50 T'C 

Ofschoon de nauwkeurigheid door extrapolatie 

van 2 waarnemingen zeer klein is, blijkt dat men 

bij 40°0 moet werken om aanvaardbare verliezen 
te verkrijgen. Uit ervarïng is bekend dat de 
filtratiesnelheden hierbij echter zo laag zijn 
dat deze methode niet toepasbaar is. 
Bij pH ~ + bisulfiet treden geen verliezen op. 
De filtratiesnelheden zijn echter slecht. 



' 
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Vergelijking secundaire eigenschappen van de diver

se extractieprocessen 

Zoals in 0.3. reeds is opgemerkt zijn een aantal 

secundaire eigenschappen van een extractieproces 

van wezenlijk belang. 

Bij de bestudering hiervan zijn de proeven gedaan 

op de meest ideale processen: 

1) Pancreasvertering gedurende 7 hr 

2) Loogextractie gedurende 1 hr 

3) Zoutextractie bij pH 7 gedurende 10 min. 

Een drietal kenmerken van deze extractieprocessen 

zullen worden behandeld: 

a) Chemicaliënkosten. 

In bijlage 8 zijn voor de 3 processen de chemi

caliënkosten per 1000 kg coagulaat berekend. 

Als chemicalië~prijs is genomen de inkoopsprijs 

voor bulkhoeveelheden van een tecbnische kwali

teit. 

Samengevat levert dit de volgende prijzen op: 

f/1000 kg coagulaat 

Pancreasproces f 210,06 

Loogproces f 118,35 

Zoutproces f 80,38 

Hieruit dient te worden opgemerkt dat het groot

ste gedeelte van de kosten van het pancr~asproces 

(nl. f 162,-) voortvloeien uit het gebruik van 

pancreaspoeder. Aangezien de vraag naar pancreas 

in de wereldmarkt steeds groter wordt en hierdoor 

de prijzen zullen stijgen, zal dit proces relatief 

steeds duurder worden. 
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b) Bezetting van de apparatuur. 

Omdat de bezetting van de apparatuur vaak moei

lijk te vergelijken is, wordt hier gebruik ge

maakt van het zgn. literuur (lh) als rekeneen

heid. Om het aantal lh, dat een proces vereist, 

te berekenen, vermenigvuldigt men het volume dat 

gebruikt wordt met het aantal uur dat dat volume 

gebruikt wordt. 

Als men gedurende 2 hr in een ketel van 

500 1 ~en volume ~an 400 1 refluxt, daar

na 80 1 water toevoegt en nog 1 hr roert, 

is het aantal lh: 500 x 3 = 1500 •. 

In bijlage 9 zijn de lh berekend. 

Dit levert: 

lh/1000 kg coagulaat 

Pancreasproces 19.200 

Loogproces 16.800 

Zoutproces 8.000 

c) Daar de eiwitbehoefte in de wereld steeds groter 

wordt, is het belangrijk dat men zoveel mogeLijk 

afvalstoffen van de extractieprocessen als vee

voer kan verkopen. De koek die men verkrijgt bij 

de filtratie is hier eventueel geschikt voor. 

Om een indruk te krijgen werd telkens 1 kg coagu

laat m.b.v. de drie extractiemethodes (bijlagen 

3, 4 en 6) geëxtraheerd. 

De verkregen koeken werden gewogen en geanaly

seerd. 

Het vochtgehalte werd bepaald door dro

gen in vacuum bij 100°C tot constant ge

wicht. 

·Het stikstofgehalte werd bepaald m.b.v. 

de Kjeldahl methode. 
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De.omrekening van stikstof naar èiwit ge

beurde door toepassing van de ervaring dat 

eiwit gemiddeld~ 16% N bevat. 

kg % kg gr N/kg tot. ei-

natte vocht droge droge witopbr. 

koek koek koek in kg/kg 

coaguaat 

0,29 56 o, 13 49,0 0,040 

0 ,44' 54 0,20 53,3 0,067 

0,49 52 0,24 80,0 0' 120 

Conclusie: 

Het onder a, b en c behandelde toont duidelijk 

aan dat de secundaire eigenschappen van de extrac

tiemethodes zeer sterk verschillen. Andere crite

ria zoals het zoutgehalte van de verkregen koek 

zijn hier niet beschouwd. Op de hier behandelde 

criteria is het zoutproces duidelijk superieur. 

•. 
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Isolatie 

Inleiding 

In een extractiemengsel zijn naast heparine nog di

verse andere verbindingen aanwezig. Naast aan he

parine verwante stoffen (zoals hyaluronzuur, chon

dro1tinesulfaat enz.) komen ook moeilijk coagu

leerbare eiwitten, peptiden~ aminozuren en nucleine-

zuren voor. 

Men tracht door middel van de isolatiemethode aller

eerst de ongewenste verbindingen te verwijderen en. 

daarna het ruwe heparine als vaste stof te isoleren. 

In de literatuur zijn diverse isolatiemethoden be

schreven. Voor een groot g~deelte zijn deze inmid

dels sterk verouderd voor wat betreft rendement, 

zuiverheid van het eindprepraat of toxiciteit van 

de gebruikte reagentia. 

Enkele voorbeelden van sterk verouderde methoden 

zijn: 

Howell-methode: zeer onzuivere preparaten (19) 

Precipitatie m.b.v. Barium-zouten: toxiciteits

problemen ( 20) 

- Benzidine-zoutproces: slechte rendementen (21) 

De thans veelvuldig gebruikte isolatiemethoden zijn: 

1) Iso-elektrische eiwitcoagulatie en fraktionering 

m.b.v. organische oplosmiddelen (eventueel aan-

. gevuld 'met het verwijderen van specifieke ver

bindingen). 

Deze methode wordt in dit verslag aangeduid als 

de "pH 2,2 methode". 

2) Fraktioneringen m.b.v. basische ionenwisselaars 

(I.W. methode). 
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3) Frakticneringen m.b.v. quaternaire ammoniumver

bindingen (quat-methode). 

Voorbeelden hiervan zijn o.a. de frakticneringen 

m.b.v. cetylpyridinechloride (22). 

Daar de frakticneringen m.b.v. basische ionenwisse

laars en quaternaire ammoniumverbindingen op het

zelfde principe berusten (zelfde functionele groe-
' 

pen), is in dit verslag naast de pH 2,2 methode 

alleen de r.w. methode gebruikt. 
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pH 2,2 methode 

De mate waarin een eiwit uit een oplossing precipi

teert, hangt af van diverse parameters: 

- verschil tussen !.E.P. van het eiwit en de pH van 

de oplossing 

wel of niet gedenatureerd zijn van het eiwit 

- zoutconcentratie 

- eiwitconcentratie 

Door van al deze parameters gebruik te maken, is 

een opwerkingamethode ontstaan die in dit vers~ag 

als "pH 2,2 methode" wordt aangeduid. 

Eigenlijk bestaat deze methode uit een viertal 

zuiveringen: 

1. pH 4 kookzuivering 

2. pH 2,2 zuivering 

3· pH 8 zuivering = Hz zuivering 

4. mangaancarbonaat behandeling - Hm zuivering 

Ad 1) Men kan een groot gedeelte van de in het 

extract aanwezige eiwitten coaguleren bij 
0 pH 4 en een temperatuur van 100 C .• Deze 

coagulering berust waarschijnlijk op derratu

rat bij hoge temperatuur van eiwitten die 

een !.E.P. hebben in de buurt van pH= 4. 
Het is echter noodzakelijk deze zuivering uit 

te voeren bij een hoge zoutconcentratie daar 

anders adsorptie van heparine optreedt aan 

het precipiterend eiwit: 

Door na de pH 4 behandeling m.b.v. methanol 

te precipiteren, verljest men ook veel ver

ontreinigingen in de moederloog. 
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Het verkregen poeder wordt gecodeerd als 

Hl poeder. 

Ad 2) Het ruwe heparine, wat men na de pH 4 zuive

ring verkregen heeft, bevat nog een hoeveel

heid eiwit, dat bij een pH van ca. 2 onoplos

baar is. Dit effect wordt nog versterkt door

dat de pH 2 behandeling bij een hogere concen

tratie aan ruwe heparine wordt uitgevoerd dan 

de pH= 4 zuivering. 

Het principe van deze zuivering wordt 

ook in diverse octrooien beschreven 

(o.a. 25). 

Ook hier dient de natriumchlorideconcentratie 

hoog te zijn, daar anders adsorptie optreedt. 

Daar het pH 2 neerslag moeilijk uitwas

baar is, dient men op het neerslag enkele 

na-extracties uit te voeren. 

Het filtraat van deze pH 2 stap kan zonder 

precipitatie in de pH 8 zuivering worden.ver

werkt. 

Ad 3) In het pH 2 filtraat ontstaat nog een lichte 

troebeling als de pH verhoogd wordt tot 8,0-8,5. 
Dat men dit neerslag niet na het extra

heren bij de pH 6,5 filtratie heeft ver

wijderd, is waarschijnlijk te wijten aan 

de concentratieverschillen tussen deze 

pH 8 zuivering en de pH 6,5 filtratie 

of aan precipitatie van een eiwit met 

een hoog I.E.P. 

Hierna precipiteert me~met methanol. In de 

moederloog verliest men ook nu weer een hoe

veelheid verontreinigingen. 
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De pH 2,2 en pH 8,5 stap worden ook wel 

gezamelijk Hz zuivering genoemd. Het ver

kregen poeder codeert men daarom als Hz 

poeder. 

Ad 4) Uit de Hz zuivering verkrijgt men een heparine 

met een aktiviteit van~ 120 E/mg. Dit moet 

allereerst gezuiverd worden tot een aktivite~t 

'van minimaal 140 E/mg om gebleekt te kunnen 

worden. Dit kan o.a. gebeuren door opnieuw 

te fraktioneren bij een andere zout- en metha

nolconcentratie. Verder zijn in dit pr?dukt 

nog veel nucle1nezuren aanwezig die, indien 

ze niet verwijderd worden, een gebleekt pro

dukt geven, dat nog sterk gekleurd is. Deze 

nucle1nezuren kunnen verwijderd worden door 

een behandeling met mangaanionen (26). 

De bovengenoemde handelingen zijn in de Hm 

zuivering gecombineerd. 

Daar men niet weet hoeveel Mn++_ionen 

nodig zijn om te complexeren met de (steeds 

wisselende hoeveelheid) nucle1nezuren 

wordt een overmaat toegevoegd, die n~ af

loop met overmaat soda geneutraliseerd 

wordt. De hoeveelheid soda, welke niet 

als mangaancarbonaat neerslaat, verdwijnt 

bij pH= 4,5 als co
2

• 

Rest hoeveelheden Mn++_ionen worden ten

slotte m.b.v. natriumedetaat verwijderd. 

Men.codeert het poeder als Hm poeder. 
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2.2.2. Experimentele gegevens 

De pH 2,2 methode werd onderzocht op het pancreas

en loogextract. 

Voor het zoutextract heeft de pH 2,2 

methode het nadeel dat geen concentratie 

van pH 6,5 extract kan plaatsvinden, daar 

het zoutgehalte in dit extract reeds 15% 

is. De benodigde. hoeveelheden methanol 

zijn zo groot, dat deze werkwijze buiten 

beschouwing is gelaten. 

Pancreas extract 

Daar deze methode (bijlage 10, 11 en 12) momenteel 

in de produktie-afdeling v~n Diosynth wordt gebruikt, 

zijn hier de gemiddelde gegevens van deze afdeling 

opgenomen. 

Bewerking Gemiddeld bewerkings-

rendement op E basis 

Extract~ Hl poeder 85% 

Hl 'Hz 100% 

Hz ~Hm 98% 

De specifieke aktiviteiten van de verkregen poeders 

zijn met uitzondering van het Hl poeder vrij constant: 

Hl poeder 4 - 20 E/mg 

Hz poeder 105 - 120 E/mg 

Hm poeder 165 - 175 E/mg 

Om enig inzicht in de zuiveringsmetheden te verkrij-

gen, werden de volgende experimenten uitgevoerd: 
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1. Daar de condities van de pH 4 zuivering hetzelf

de zijn als van de zoutextractie (vgl. bijlage 5: 

pH= 4; 15% zout; 100°C) lag het voor de hand te 

onderzoeken of te verliezen, evenals bij de zout

extractie, temperatuur- en tijdafhankelijk waren. 

Om dit te bepalen werd het rendement bepaald van 

de pH 4 zuivering (dus filtraat + wassing t.o.v. 

ingezet geconcentreerd pH 6,5 filtraat; zie bij

lage 10). 

Normaal wordt de pH 4 zuivering uitgevoerd gedu

rende 30 min. bij 100°C. In dit experiment werd 

zowel temperatuur als tijd gevarieerd (nl. 30 en 

60 min. behandeling bij 70° en 100°C). 

TEMPERATUUR TIJD RENDEMENT 

70°C 30 min. 94% 

60 min. 94% 

100°C 30 min. 94% 

60 min. 96% 

2. Daar bovenstaande proef niet de verklaring gaf 

van de grote verliezen in de pH 4 zuivering, 

werden een aantal zuiveringen (3x) uitgevoerd, 

vgl. bijlage 10. 

De volgende monster werden geijkt: 

1) pil 6,5 extract 

2) ingedampt pH 6,5 extract (NaCl-gehalte + 15%) 

3) filtraat + wassing 

4) ruwe heparine 

Deze proef gaf de volgende resultaten: 
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STAP RENDEMENT IN % 

I II III gemiddeld 

indampstap 95 101 109 102 

pH 4 + filtratie 86 98 96 93 

precipitatie 85 93 88 89 

3· De algemeen aanvaarde veronderstelling dat bij 

de precipitatie van heparine met een organisch 

oplosmiddel geen heparine verloren gaat, bleek 

dus bij pH 4 zuivering niet te voldoen. Een on

derscheid tussen de precipitatie van de pH 4 

zuivering (bijlage 10) en alle andere precipi

taties (zie bijv. bijlage 11 t/m 14) is dat bij 

de pH 4 zuivering bij pH 4 wordt geprecipiteerd 

en bij de andere bij ne~trale pH. 

·Normaal wordt geprecipiteerd bij 20°C en pH= 4. 

In dit experiment werden de pH en de precipita

tietemperatuur gevarieerd (nl. pH 4 en 7 bij 

20° en 70°C). 

Samengevat waren de resultaten: 

PH 

4 

4 

7 

7 

TEMPERATUUR RENDEMENT 

20°C 92% 

70°C 88% 

20°C 92% 

70°C 90% 

Opmerkelijk is dat de precipitaties bij 

pH 7 aanzienlijk b~ter bezinken dan bij 

pH 4, wat bij het afhevelen, vgl. bijla

ge 10, ongetwijfeld voordelen heeft. 

De moederlogen van bovenstaande experimenten wer

den op 60% methanol gebracht. 
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De precipitaten die ontstonden, werden gel:so

leerd en geijkt. De hoeveelheid heparine in al 

deze 60% fracties was <2%. 

4. Bij het precipiteren van heparine uit een wate-

rige oplossing is de concentratie aan heparine meestal 

vrij groot (meestal )106 E/1). Bij de pH 4 zuive

ring echter is de concentratie slechts ca. 105 E/1. 

Om te bepalen of deze concentratie een belangrijke 

parameter is, werden precipitaties uitgevoerd op 

geconcentreerd extract (voor de pH 4 zuivering). 

Hiertoe werd dit extract (15% NaCl) op 50% metha-

nol gebracht, waarna het ruwe heparine, vgl. bij-

lage 10, werd geJ:soleerd. 

Het eenhedenrendement .was 101% (97%- 106%). 

5· De pH 2,2 koek is zeer moeilijk uitwasbaar. Daar-

·om wordt deze koek normaal 2x nageëxtraheerd met 

een 15%-ige NaCl-oplossing van pH 2,2. Onderzocht 

werd of de heparine van het eerste filtraat de

zelfde eigenschappen heeft als die van de na

extractie. Hiertoe werd 1 kg Hl poeder pH 2,2 

behandeld. Het hoofdfiltraat werd, vgl. bijlage 

11 en 12 opgewerkt, alsmede de gecombineerde.na

extracties. 

Hoofdfiltraat Na-extracties 

Hz rend. t.o.v. 

Hl poeder 74% 22% 

spec. akt. 105 E/mg 105.E/mg 

Hm rend. t.o.v. 

het betr. Hz -90% 92% 

spec. akt. 165 E/mg 175 E/mg 
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Loogextract 

Op loogextracten, bereid vgl. bijlage 4, werden de 

zuiveringen vgl. bijlage 10, 11 en 12 uitgevoerd. 

Allereerst werden deze met extracten, welke bij een 

ideale extractietijd werden verkregen(+ 1 uur), 

uitgevoerd. 

Bewerking Verkregen bewerkingsrende-

ment op E basis 

Gemiddeld 

Extract-) Hl poeder 87% 87% 

Hl -'Hz , 107% - 104% 105% 

Hz 'Hm 88% - 99% 94% 

Hierna werd de Hz en Hm zuivering eveneens uitge

voerd met een Hl poeder, wat een langdurige loog

behandeling had gehad (4 uur). 

Hierbij waren de resultaten Hz zuivering: 105% 

Hm zuivering: 96% 

In het Hl poeder wisselde de aktiviteit evenals bij 

het pancreasextract vrij sterk (2-20 E/mg). De 

aktiviteit van het Hz poeder bedroeg 80-100 E/mg. 

Het Hm poeder, wat als een eindkwaliteit ongebleekte 

heparine kan worden beschouwd, wisselde zeer sterk, 

al naar gelang de extractie-omstandigheden. 

Extractietijd Aktiviteit Hm poeder 

met loog in E/mg 

30 min. 147 

4 hr 111 
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2.2.3. Conclusies 

1. In de pH 4 zuivering worden grote verliezen 

geleden, zowel voor het pancreas- als het loog

extract. Voor he~ pancreasextract zijn.de ver

liezen nader onderzocht. 

Ze zijn op te splitsen in: 

a) Verliezen bij de behandeling bij pH 4 en 100~C, 
welke niet tijds- en temperatuurafhankelijk 

b) 

lijken binnen de experimentele grenzen. 

Verliezen bij de precipitatie. 

Hierbij zijn de verliezen niet het gevG>lg van: 

1 ) precipitatie bij lage pH 

2) precipitatie vanuit een relatief verdunde 

heparine-oplossing 

3) aanwezigheid van ~eparine in de moederloog 

2.·De Hz zuivering geeft in geen van de gevallen 

verliezen. 

De heparine uit de na-extractie van de pH 2,2 

filterkoek is gelijk aan die van de hoofdfractie. 

3· De verliezen van de Hm zuivering zijn zeer gering 

en onafhankelijk van de extractiemethode. De spe

cifieke aktiviteit van het Hm poeder van de loog

extractie hangt af van de mate van heparine

inaktivering bij die extractie. 
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2.3. r.w. methode 

2.3.1. Principe 

Anionenwisselaars zoals Dowex 1 X 1 hebben als func

tionele groep: 

Verbindingen zoals heparine kunnen een complex vor

men met deze groep. Dit complex kan door hoge zout~ 

concentraties verbroken worden. Bij welke zoutcon

centratie het complex breekt, hangt af van de la

dingsdichtheid van het anion (22). 

Door gebruik te maken van deze eigenschap, kan men 

verbindingen met een verschillende ladingsdichtheid 

m.b.v. een ionenwisselaar isoleren en fraktioneren 

( 23' 24). 
Heparine wordt goed aan Dowex 1 X 1 ge

bonden vanuit een oplossing die maxi

maal 6% natriumchloride bevat. 

Elutie kan plaatsvinden met een 20%-ige 

natriumchloride-oplossing. De kapaciteit 

van de r.w. is duidelijk temperatuur 

afhankelijk (28). 

Bij 70°C wordt een goed compromis bereid 

tussen kapaciteit en slijtvastheid van 

de ionenwisselaar. Daar bij de ion~nuit

wisseling diffusieverschijnselen.optreden, 

zijn bepaalde condities (zoals een goede 

superficiële snelheid) noodzakelijk. 

Heparine kan uit het eluaat (natriumchlo

ride concentratie = ~ 20%) worden gewon

nen door precipitatie m.b.v. methanol. 
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Indien het zo verkregen produkt (gecodeerd als Hd poe

der) nog te onzuiver is voor de bleking, is het mo

gelijk een frakticnering op het heparine uit te voe

ren door bij een andere zout- en methanolconcentra

tie te precipiteren (z.g. Hmd poeder). 

• 



• 
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Pancreasextract 

Met pancreasextract (bijlage 3) werden in duplo 

kolom- en zuiveringsexperimenten uitgevoerd vgl • 

bijlage 13 en 14·. 

De resultaten waren: 

Verkregen bewerkingBrendement 

op E basis 

Extract --7 Hd 102% - 96% 

Hd '"Hmd , 99 - 93% 

De specifieke aktiviteiten waren: 

Hd poeder: 100 - 110 E/mg 

Hmd poeder: 150 - 160 E/mg 

Zoutextract 

Gemiddeld 

99% 

96% 

Op zoutextracten (vgl. bijlage 6 zonder sulfiettoe

voeging) werden kolom- en zuiveringsexperimenten 

gedaan (bijlage 13 en 14). 

Verkregen bewerkingsrendement 

op E basis 

Gemiddeld 

Extract~Hd 108% - 102% 105% 

Hd "IImd 96% - 98% 97% 

De specifieke aktiviteiten waren: 

Hd P?eder: 110 140 E/mg 

Hmd poeder: 150 - 160 E/mg 
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Verder werden. zoutextracten van 4 hr pH 4 e·n 4 hr 

pH 7 m.b.v. Dowex 1 X 1 opgewerkt. 

extractie- E/kg aktiviteit mgr/kg 

omstandig- coagulaat E/mg coagulaat 

heden 

4 hr pH 4 26.110 124 211 
4 hr pH 7 40.260 128 315 

Na de Hmd zuivering waren de specifieke aktivitei-

ten: 4 hr pH 4 

4 hr pH 7 
Loogextract 

165 E/mg 

168 E/mg 

Loogextract (1 hr vertering, bijlage 4) werd over 

·een kolom geleid (bijlage 13) en de verkrègen poe-. 

ders werden gezuiverd vgl. bijlage 14. 

Verkregen bewerkingarendement 

op E basis 

Gemiddeld 

Extract --)Hd 92% - 96% 94% 
Hd 'Hmd , 103% - 96% 99% 

Een Hd ) Hmd zuivering uitgevoerd op een poeder, 

dat verkregen was uit een extractie gedurende 4 hr, 

gaf een zuiveringarendement van 94%. 

De specif~eke aktiviteit van de verkregen Hd ~n Hmd 

poeder werd bepaald op diverse loogextracten: 

Extractietijd Aktiviteit Hd Aktiviteit Hmd 

met loog poeder in E/mg poeder in E/mg 

·30 min. 119 160 

2 hr 90 120 

4 hr 75 95 
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2.3.3. Conclusies 

1. Bij de isolatie m.b.v. Dowex 1 X 1 zijn de ver

liezen voor alle extracten gering. 

2. De zuivering geeft eveneens zeer geringe verlie

zen (onafhankelijk van de gebruikte extractie

methode). 

3. De aktiviteit van de gezuiverde preparaten van 

de 'loogextractie is, evenals bij de pH 2,2 metho

de, afhankelijk van de extractie-omstandigheden. 

4. Bij de zoutextractie is de specifieke aktiviteit 

van het Hd en Hmd poeder onafhankelijk va~ de 

extractie-omstandigheden. De totaal ge1soleerde 

hoeveelheid (mgr hep./kg coag.) is echter wel 

afhankelijk van deze omstandigheden. 
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Vergelijking secundaire eigenschappen van de divese 

isolatieprocessen 

In deze vergelijking zijn een tweetal criteria in 

beschouwing genomen: 

A) Chemicali~nkosten. 

De chemicali~nkosten (uitgedrukt per 1000 kg 

coagulaat) zijn volgens bijlage 15: 

pH 2,2 methode: pH 4 zuivering f 470,34 

Hz zuivering 11 12,61 

Hm zuivering 11 8,69 

Totaal 

I. W. methode r.w. 
Herzuivering 

Totaal 

B) Bezetting van apparatuur. 

f 491,64 

f 130,25 
11 4,17 

f 134,42 

Het is niet re~el bij de isolatie·te rekenen 

met de z.g. literuren, daar de benodigde volu

mina van zeer verschillende aard zijn (opslag

tanks t.o.v. reactieketels, filterpersen t.o.v. 

kolommen enz.). 

Wel kan worden opgemerkt, dat de I.W. methode 

aanzienlijk korter en overzichterlijker is. 
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Blekin~ 

Inleiding 

Ruwe heparinepreparaten zijn vaak als waterige op

lossingen zeer sterk gekleurd. Daarnaast zijn ze 

in praktisch alle gevallen zeer sterk pyrogeenhou

dend. 

Het is mogelijk zowel de kleurintensiteit als de 

pyrogeenconcentratie d.m.v. een oxiderend agens zeer 

sterk te verlagen, zonder dat hierbij veel heparine

aktiviteit verloren gaat (o.a. 27). 

Hoewel diverse methoden bekend zijn, berusten deze 

alle op hetzelfde principe, nl. zo volledig mogelijk 

oxideren. 

In dit onderzoek is slechts van een blekingsmethode 

ge~ruik gemaakt, nl. die welke bij Diosynth B.V. 

wordt toegepast. 

Deze methode berust op een bepaling van 

de hoeveelheid permanganaat om·de ver

ontreinigingen die in een charge aan

wezig zijn, volledig te oxideren. De ge

vonden hoeveelheid wordt in de batch toe

gepast. Nadat men eventueel nog aanwezige 

M ++ . t 1 ' n -lonen me comp exon heeft wegge-

vangen, voert men een zodanige precipi

tatiecyclus uit (bij diverse zout- en 

acetonconcentraties) dat een zeer hoog

waardig heparine ontstaat (zeer goede 

· kleur, kleurhoudbaarheid, oplosbaa~heid 

enz.). 

Aan dezé blekingsmethode is geen verder onderzoek 

uitgevoerd. Het experimentele gedeelte moet dan ook 

alleen worden gezien als het verwerken van diverse 

ruwe heparinepreparaten tot een injectabele heparine

kwaliteit. 
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3.2. Experimentele gegevens 

Op preparaten uit de diverse processen werden ble

kingen (in duplo) uitgevoerd. De rendementen zijn 

als volgt: 

Extractie- Isolatie- Verkregen Gemiddelde 

methode methode rendementen rendementen 

op E basis op E basis 

Pancreas pH 2,2 fabr.proces 90% 

bijlage 3 r.w. 92% - 88% 90% 

Loog pH 2,2 94% - 88% 91% 

bijlage 4 r.w. 87% - 91% 89% 

Zout I. w. 89% - 89% 89% 

bijlage 6 zoD;der sulfiet~oevoeging 

Tevens werd op een preparaat, dat een loogbehan

deling van 4 hr had gehad en hierna een zuivering 

volgens de pH 2,2 methode, een bleking uitgevo~rdo 

Het rendement was 92%. 

Op 2 gram schaal werden van diverse loogpreparaten 

Hb poeders bereid (rendement op deze schaal niet 

representatief). 

De specifieke aktiviteiten in E/mg van de diverse 

Hb poeder waren: 

Extractietijd r.w. methode pH 2,2 

30 min. 185 164 
. 

2 hr 162 

4 hr 130 ' 131 
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Ook werden van preparaten van de zoutextractie de 

specifieke aktiviteiten bepaald. 

extractie- E/kg 

omstandigheden 

pH 4 30 min. 186 . 

pH 7 30 min. 191 
pH 4 4 hr 175 
pH 7 4 hr 180 

Opmerking: Bij enkele blekingsproeven (op heparine) 

uit het loog- en zoutprocédé) werd in 

eerste instantie een slecht rendement 

verkregen. 

Een gede~lte van de heparine bleek in 

de moederloog achter te blijven. Bij 

herhaling van de experimenten was het 

rendement goed. 
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Conclusies 

1. De rendementen van de bleking zijn voor ruwe 

heparinepreparaten van de diverse extractie- en 

isolatieprocessen constant. 

2. Niets wijst erop dat ruwe heparine, welke met 

een slecht extractierendement is gewonnen (bijv. 

4 hr loogbehandeling), zich anders gedraagt in 

de bleking. 

3. Van preparaten, welke met het loogproces zijn 

bereid, blijkt dat de specifieke aktiviteit na 

bleking afhangt van de mate van heparine-inakti

vering tijdens de loogbehandeling. 

4. De specifieke aktiviteit van preparaten van de 

zoutextractie is nagenoeg onafhankelijk van de 

extractie-omstandigheden. 

5 .. Het is mogelijk (echter niet bewezen in dit on

derzoek) dat de precipitatie van heparine, welke 

met het loog- en zoutproces is bereid, kritischer 

is dan bij het pancreasproces. 
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4. Produktkundige verklaring van de verliezen bij 

de bereiding van heparine 

In dit verslag zijn een aantal bereidingsprocédé's 

beschreven. In een aantal gevallen treden zeer 

duidelijke verliezen op: 

a) langdurige loogextractie (zie 1.3.3.) 

b) langdurige zoutextractie; vooral bij 

pH 4 (zie 1.4.3.) 

c) pH 4 zuivering (zie 2.2.3.) 

In dit hoofdstuk zal getracht worden een verklaring 

voor deze verliezen te geven. Allereerst is het hier

voor noodzakelijk enig inzicht te hebben in de fac

toren die de aktiviteit van heparine bepalen. 

Cifonelli (29) vat deze als volgt samen: 

1. Het N-sulfaatgehalte heeft grote in

vloed op de aktiviteit. 

2. Vrije aminogroepen schijnen de aktivi

teit nauwelijks te be1nvloeden. 

3. Bij heparinepreparaten met ~olecuul

gewichten van 8,0 x 103 tot 14,5 x 103 

zijn gelijke specifieke aktiviteiten 

gevonden. Bij molecuulgewichten lager 

dan 6 x 103 worden zeer lage aktivi

teiten gevonden. Dit impliceert waar

schijnlijk dat tenminste 10 - 12 repe

terende suikereenheden aanwezig moeten 

zijn. 

4. De aanwezigheid van N-acetylgroepen 

schijnt van invloed te zijn op de· 

aktiviteit. Speciaal de spreiding over 

het molecuul schijnt belangrijk te zijn. 

5· Ook de distributie van 0-sulfaatgroepen 

schijnt van belang te zijn. 

6. Waarschijnlijk dat het samenspel van 

bovenstaande factoren uiteindelijk de 

aktiviteit bepaalt. 
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Bij ARLA zijn diverse methoden ontwikkeld om belang

rijke parameters te meten. Een bevredigende methode 

om de molecuulgewichtsverdeling te meten kon tot op 

heden niet ontwikkeld worden, zodat in dit onderzoek 

hiervan geen gebruik kon worden gemaakt. De volgen

de door ARLA ontwikkelde bepalingen stonden ter 

beschikking: 

a) hoeveelheid carboxylgroepen in meq/gr 

heparine (bijlage 19) 

b) totaal sulfaatgroepen in meq/gr hepa

rine (bijlage 19) 

c) hoeveelheid N-sulfaatgroepen in meq/gr 

heparine (bijlage 20) 

d) hoeveelheid 0-sulfaatgroepen in meq/gr 

heparine (verschil totaal sulfaat -

N-sulfaat) 

e) hoeveelheid N-acetylgroepen in meq/gr 

heparine (bijlage 22) 

f) hoeveelheid vrije NH
2
-groepen in meq/gr 

heparine (bijlage 21) 

De genoemde bepalingen zijn alle ontwikkeld voor 

gebleekte produkten. 

In ongebleekte produkten kunnen eiwitten, 

aminozuren en andere verontreinigingen 

storingen teweeg brengen. 

Met behulp van de verkregen gegevens is het mogelijk 

het gemiddeld molecuulgewicht, alsmede de hoeveelheden 

N-sulfaat, 0-sulfaat en N-acetylgroepen te bepalen. 

In (31) wordt een goede benaderingsmethode gegeven 

voor de b~rekening van het gemiddeld molecuulgewicht 

van heparinedimeer. 

waarin ·X= aantal mol 0-sulfaat/dimeer 

y = aantal mol N-acetyl/dimeer 

z = aantal mol N-sulfaat/dimeer 

= M + z 
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Aangezien de hoeveelheden Ö-sulfaat, N-acetyl en 

N-sulfaat bepaald worden in mol/gr heparine (resp. 

p, q en r) moeten deze gegevens m.b.v. M omgere

kend worden tot mol/dimeer. 

Dit is mogelijk m.b.v. de vergelijkingen x = M.p, 

y = M.q en z = M.r. 

Uit bovenstaande.vergelijkingen kunnen m.b.v. nume

rieke methoden alle onbekende worden berekend voor 

het gemiddelde dimeer. 

Als men verder aanneemt dat het heparinemolecuul 

bestaat uit 

1) dimeren die 1 N-acetyl- en 1 0-sulfaat-, 
groep bevatten 

2) dimeren die 1 N-sulfaat- en 1 0-sul

faatgroep bevatten 

3) dimeren die 1 N-sulfaat- en 2 o~sul-

faatgroepen bevatten 

kan men uit de gegevens van het gemiddelde dimeer 

berekenen hoeveel mol % van elk dimeer in het hepa

rinemoleçuul aanwezig is. 

. . 
Deze berekeningswijze is toegestaan als 

het % vrij~ NH
2
-groepen verwaarloosbaar 

klein is t.o.v. de N-sulfaat- en N-ace-

tylgroepen. .-: 

Verder werden bij Diosynth Oss de volgende para

meters gemeten: 

a) Aktiviteit in E/mgr 

b) Protaminesulfaat-bindend vermogen 

Protaminesulfaat is een sterk basische 

stof, die wordt gebruikt voor het neu

traliseren van heparine. In de literatuur 

wordt vrij algemeen aangenomen, dat de 

hoeveelheid protaminesulfaat, die nodig 

is om een eenheid heparine te neutra

liseren, afhangt van de herkomst van 1 de 

heparine (bijv. runderlongheparine, 

varkensdarmslijmheparine) .• 
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Chemisch gezien is de hoeveelheid prota

minesulfaat die gebonden wordt een maat 

van de ladingsdichtheid op het heparine

molecuul. 

-~ 
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Experimenteel.gedeelte 

a) Langdurige loogbehandeling 

Uit een homogene batch coagulaat werden twee monsters 

genomen. Hieruit werden volgens bijlage 4, 10 t/m 12 

en 16 gebleekte ~eparinepreparaten bereid, waarbij 

de duur van de loogbehandeling (bijlage 4) werd ge

variëerd. 

H1: 

H2: 

30 minuten 

4 uur 

Van deze preparaten werden de volgende gegevens 

verzameld: 

Preparaat ar. .• 1 .l 
)0 •in. loos lt uur looa 

,,6, ,,., 
1,~ 1,70 

2,1, 1,7, 

1,66 1,76 

0,16 0,06 

2,02 2,01t 

VriJe tm.,-cro@'pen (10., ••'lier) ,,5 1,9 

577 5~~ 

0,86 0,9~ 

Mol 0-~ultaat/dllleer , ,2, 0,96 

0,09 0,0, 

Di .. erd1atrlbut1e 

2' -~ 

Mol " dhur 1 ft-sulfaat - 1 0-aultaat 6~ 98 

Mol " dl111nr 1 N-acet7l • 1 O·aultaet 1' 

Bioch .. hche cegewe_••-------,--------t-·---+----,"., 1,1 

129 111 
J-----•-l:t-'1-•l...;trol.t 1n_:'</_M,::<_• ----------1-----+-...:..--f 

Prot. I•Alt. bhd. wera. CE/•gr prot. ault.) 
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Om een indruk te krijgen van eventuele verschillen 

in ladingsdichtheid werden de preparaten H
1 

en H
2 

aan Dowex 1 X 1 geadsorbeerd en hierna m.b.v. een 

stijgende zoutgradiënt geëlueerd (bijlage 23). 

Uit experimenten van de Biochem. Res. 

Diosynth is bekend, dat bij lage zout

concentratie (3%) reeds (laag aktief) 

heparine geëlueerd wordt. 

Met het stijgen aan de zoutconcentratie 

stijgt ook de specifieke aktiviteit 

van he~ geëlueerde heparine. 

De verkregen resultaten van deze scheidingen zijn: 

"/.Act in 
fractie: 

30 

20 

10 
0 

100 150 

o o. 4 uur 

x J( 30 mm 

E/mg m 
fractie 
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b) Zoutextractie 

Om de verliezen bij de zoutextractie te verklaren, 

werden een drietal preparaten bereid. De extractie

methode werd hierbij gevariëerd: 

H
3 

extractie 10 min. pH 7 
4 uur pH 4 

6* bijlage 

bijlage 5 
4 uur pH 7 bijlage 6* 

H4 extractie 

H
5 

extractie 

(*~ zonder sulfiettoevoeging) 

De isolatie, herzuivering en bleking werden uitge

voerd volgens de bijlage 13, 14 en 16. De verkre

gen resultaten waren: 

Preparaat nr. a, ·~ 11-. 
Karakterlat hka behandelins 10 •ln. pK 7 1t uur pil 1t ltuurpll? 

Anal7tleche ceseWena 

"-ault.at •• 0-eult••t (•eq/sr) ),81 ),89 ),77 

11-oulfaat bu.•f!/ar) , ·"' •• ~6 ,, .. , 
o .. aulh.at (•eq/sr) 2,)8 2,1t} 2,)2 

N-acet7l • 11-el.llraat (•aq/sr) 1,1t6 ,,,4 1,52 

J1-acet7l (•eq/sr) 0,0) 0,08 o,o_7 

Carbox7lsroepen h•eq/1r) 1,'•7 1,5) ,,,, 
Vrl je NH

2
-groepeon ( 10"'} a•q/sr) 1,60 1,90 1,3<) 

Oe11iddeldt dil!leer~:;alllenlltelliTIS 

0•111dddd •olecuulsevh:ht dheer 589 599 587 

Hol n-eulhat/dh,eer o.a~ 0,87 0,85 

Hol 0-aulrut/dimur 1,'-0 1,~6 , ·'' 
Mol "-acetrl/dilleer 0,02 0,05 O,Olt 

Dllleerdlatribut ie 

Hol ~ diaeer 1 N-eull .. t ... Z O·eullaat 41 46 ,, 
Mol " dlm .. r 1 tt-eulraat - 1 0-aultaat ·~ .2 •9 

llol " diiiiCHir 1 H-aut7l .. 1 0-oul!flat 15 12 15 

Biocheaieche r.~~eowPno 

AkthltoU in 1/•sr 191 1?~ 180 

Prot. oulC. bhd. t'OMI. (E/•r.r prot. nult.) 1~9 11) 114 
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c) pH 4 zuivering 

Een pancreasextract, bereid volgens bijlage 3, werd 

in twee delen verdeeld. Het eerste gedeelte werd 

d.m.v. r.w., herzuivering en bleking (bijlagen 13, 

14 en 16) tot injectabele heparine verwerkt (H6 ). 

Het tweede gedeelte werd d.m.v. een pH 4, pH 2,2 

zuivering, Hm en bleking (bijlage 10, 11, 12 en 16) 

verwerkt (H
7
). 

Hiernaast werden met een batch heparine (pancreas

extractie, r.w., hfrzuivering en bleking) twee 

proeven gedaan. 

a) 1 gr werd opgelost in 1 1 gedesti~leerd 

water. Het zoutgehalte werd op 18% 

gebracht. Hierna werd het methanol

gehalte op 50% gebracht en het hepa

rine geisoleerd (H8). 

b) 1 gr werd opgelost in 1 1 gedestilleerd 

water. Nadat het zoutgehalte op 18% 

was gebracht en de pH op 4 werd gedu

rende 1 uur gekookt. Na afkoelen werd 

het methanolgehalte op 50% gebracht 

en het heparine geisoleerd (H
9
). · 

De resultaten van deze 4 preparaten waren: 

Preparaat ar. B~ 11., a" u. 
Ksrakt•dutt~ke behand~l!q: x.w. pH ~ &••n ft•b.t-11. pH Jt nabth. 

Anal:rthcM f:f'tnf'ne 

Jl-outrant • 0-ettltut (tuq/g.-) },6o },88 },5} },6? 

N-flult.ant (..-q/,p;r) 1,ft8 1tlt9 ,,,., 1.ft2 

0-Gutr ... ".t (•~·.tl&d , ... s .... 9 l, 12 2,25 

IC-Ilc.etyl + N-rttltAtd (aeq/s-d ,,, .. 1.55 '·"' ,, .. , 
Jl .. ac.tyl (mettfgr) O,o6 0,06 0,05 0,0? 

CAl"tun:11t:ri'Jol!rf!"n .(ll«'q/gT>) 1,)7 1,51 ,.~o 1,}9 

Vf'tje MU;J•groeopen (10""' •eq/crl - - 5.70 a,oo 
~•1dd•ld~ d_i•t!'ert,..sf'nf'tf-lltnc 

Geaiddeld eoleeuuls1!'vicht dl•nr ,10 597 "' '" 
Mol tJ .. oulrMt/diuer o.e-. 0,89 0,82 

Kol 0-euU .. t/<H~eer 1,20 1."2 1,19 1,}0 

Mol N-aut,.l/dhw~er O,Olt o.o-. 0,0} o.o .. 

fHMndi•tr:Lbuth 

Mol "di111nr 1 fi .. fsvUaat • 2 O·eulra.at l1 ,, 19 JO 

Ht~l ~ fli«!l>f"f" 1 }1 .. ,",, rnnt. • 1 0•1\n\ ra"'t G) .. , IN ~ 

M~Jl 1 dhf!'"!'f 1 J~·•utyl .. 1 o .. nulro.ot 16 11 21 18 

l!t.Hh••lft)\e f.~fl!f!'Yf'na 

Akt.hHd\ ht ;:; .. ~•· 1?'=t ~} 1(1ft 1(·'• 

Pl"ot. r:ulr. bhrt.. wnr~· er.;.~" f\f'ttt. eulr.) ·~} 1fi7 . . 
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Verder is het-ook van belang de opbrengsten-van 

de preparaten H6 en H
7

, die uit hetzelfde coagulaat 

bereid zijn, te vergelijken. 

H6 H7 

Aktiviteit E/mgr 194' 1 199,5 

mg hep/kg coagulaat 361 ?68 

E hep/kg coagulaat 70.000 53-500 

Tenslotte werd van de preparaten H6 en H
7 

een gemid

deld molecuulgewic?t bepaald m.b.v. de in (32) be

schreven methode. De in (33) gegeven waarden van 

de constanten zijn bij de berekening gebruikt. 

De verkregen gemiddelde molecuulge

wichten kunnen door het aantal aannamen 

aanzienlijk afwijken van de werkelijke. 

Echter de verhouding van de gemiddelde 

molecuulgewichten is reëel. 

De resultaten waren: 

H6 H7 

gemiddeld mol. gewicht 14.300 13.200 
.-

aantal dimeren per mol* 2j 22 

* Berekend m.b.v. gemiddeld molecuulgewicht dimeer 

van bladz. 60. 
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Conclusies 

1. De verliezen bij een langdurige loogbehandeling 

worden veroorzaakt door een verzeping van 0-sul

faatgroepen. Er treedt geen N-desulfatering op. 

Het produkt, dat ontstaat, heeft een lagere spe

cifieke aktiviteit en een lagere ladingsdicht

heid (dit volgt uit de fraktion~ringsproef en 

het lagere protaminesulfaat-bindend vermogen). 

Een lagere specifieke aktiviteit bete

kent in dit verband: 

Bevat relatief meer van de laag aktieve 

fracties. 

2. De verliezen die bij een langdurige zoutextrac

tie optreden, lijken geen gevolg te zijn van 

een chemische verandering in het heparine dimeer. 

Ook de specifieke aktiviteit van het eindprodukt 

is nauwelijks affiankelijk van de duur van de 

zoutextractie. Aangetoond is dat bij een lang

durige zoutextractie gewichtsverlies aan hepa

rine optreedt (zie ·OOk bladz. 47 conclusie 4). 

3· De in de pH 4 zuivering optre~é~de verliezen 

lijken ook geen gevolg te zijn van chemische 

verandering in het heparine dimeer. De speci

fieke aktiviteit van het eindprodukt wordt niet 

door de pH 4 zuivering be1nvloed. 

Wel treedt bij deze zuivering gewich~sverlies 

aan heparine op. 

Dit feit, gecombineerd met een verandering van 

het gemiddelde molecuulgewicht bij de pH 4 

zuivering doet sterk vermoeden dat ketenafbraak 

de oorzaak is van de gev~nden verliezen. 
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5· Samenvattende discussies en conclusie 

1. Het ,gebruikte extractieproces is zowel een para

meter voor de opbrengst aan heparine als voor 

de kwaliteit van de injectabele heparine. 

Daar de kosten van diverse extractieprocessen 

sterk uiteenlopen, zal deze factor bij de uit

eindelijke keuze zeker een rol moeten spelen. 

Ofschoon in het doel van het onderzoek 

de uitvoerbaarheid in de bestaande appa

ratuur als doel is gesteld, lijkt voor 

de zoutextractie een continureactor 

meer geschikt. 

2. De isolatiemethode heeft eveneens invloed op 

de kwantitieit en de kwaliteit van de verkregen 

heparine. 

De pH 4 zuivering geeft (nog) onverklaar

bare resultaten. Een verder onderzoek 

naar de veronderstelling, dat ketenaf

braak hierbij een rol speelt, is gewenst. 

3. De verliezen van de diverse processen berusten 

op verschillende mechanismen. Van de· loogextrac

tie is een duidelijk beeld verkregen. 

Het verdient aanbeveling de verliezen 

bij de zoutextractie en de pH 4 zuive

ring nader te onderzoeken. Zeer zeker 

zal een bepaling van de molecuulgewichts-

. verdeling hierbij steun geven (zie ook 2.). 

4. De in dit onderzoek gebruikte blekingsstap geeft 

voor alle heparinesoorten een rendement van ca. 

90%. 
. Het lijkt gewenst de verliezen die bij 

deze blekingsstap optreden nader te onder

zoeken. Mogelijk dat het rendement door 

bepaalde modificaties kan worden verbeterd. 
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Bijlage 1 

Bereiding van varkensdarmslijmcoagulaat 

In de darmafdeling van een slagerij wordt het var

kensdarmslijm van de tweede en derde rol verzameld. 

M.b.v. open stoom wordt het slijm gedurende 10 

minuten voorzichtig gekookt, waarbij het coagulaat 

komt boven drijven. 

De onderstaande vloeistof laat men weglopen, waarna 

men het coagulaat gedurende + 6 uur op een zeef laat 

uitlekken en afkoeken. 

Hierna vriest men het in plastic zakken in. 

Uit 100 kg slijm verkrijgt men + 40 kg 

coagulaat. 

De hoeveelheid heparine i~- ·het coagulaat 

wisselt zeer sterk. 

...-.. : 
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Bijlage 3 

Pancreasvertering (batchgrootte 1000 ks) 

1000 kg bevroren coagulaat wordt gemalen en naar 

de verteringsketel getransporteerd. Het volume wordt 

met stadswater op 1520 1 gebracht. Met een 15% NaGH

oplossing brengt met de pH op 8, 4 .:!:. 0, 1 , waarna 
·a o 

de temperatuur met open stoom op 48 .:!:. 2 C wordt 

gebracht. 

Hierna voegt men achtereenvolgens toe: 1,2 kg cal

ciumchloride en 4~8 kg pancreaspoeder (totaal pro

teasegehalte.:!:. 2,0 FIP E/mg). 

Onder voortdurend bijstellen van temperatuur en pH 

(resp. 48° + 2°C en 8,4.:!:. 0,1) wordt 2 hr geroerd. 

Hierna wordt 2,4 kg pancreaspoeder toegevoegd, waar

na (onder voortdurend bijstellen van pH en tempe

ratuur) weer 2 hr wordt geroerd. 

Nadat 4 1 tolueen is toegevoegd, wordt nogmaals 

3 hr ger .. oerd. 

De vertering is hiermee beëindigd. 

De NaCl-conc. wordt op 5% gebracht (w/v), waarna 

8 kg dicalite 438 wordt toegevoegd. Na opwarmen tot 

75°C wordt de pH met 18% Hel-oplossing op 6,5.:!:. 0,1 

gebracht. 
0 0 Na verder opwarmen tot 95 -100 C wordt 30 min. bij 

die temperatuur geroerd. 

De zo verkregen suspensie wordt over een filterpers. 

gefiltr~erd. De filterpers wordt na het filtreren 

nagewassen met 320 1 5% NaCl-oplossing (pH ~ 6,5, 

t = 100°C). 

Filtraat en wassing worden hierna gemengd. Het vo

lume is + 1600 1. 
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Bijlage 4 

Loogvertering (batchgrootte 1000 kg) 

1000 kg bevroren coagulaat wordt gemalen en naar 

de verteringsketel getransporteerd. Toegevoegd wordt 

1000 1 stadswater en zoveel vast natriumhydroxide, 

dat de pH 12,8 wordt (~ 50 kg). 
0 0 . 

De temperatuur wordt op 50 ~ 2 C gebracht, waarna 

1 hr bij die temperatuur wordt geroerd. 

Nadat de pH met 18% HCl-oplossing tot 7,5-8,0 is 

teruggebracht wor~t 60 kg CaC12 .2 aq., 40 kg NaCl 

en 20 kg dicalite 438 toegevoegd. 

Na 10 min. roeren wordt de pH ingesteld op 6,5-6,55 

met 18% HCl~oplossing. Hierna wordt het mengsel ge

durende 5 min. gekookt, waarna het over een filter

pers wordt gefiltreerd. 

De pers wordt nagewassen met 1000 1 5% NaCl-oplos-
o . 

sing (100 C, pH 6,5~. 

Filtraat en wassing worden hierna gemengd~ 

Het volume is + 2400 1. 

Indien men de invloed ~an de extractie

tijd met loog wil bepalen kan, i.p.v. 

1 hr roeren bij 50° ± 2°C, meerdere 

uren geroerd worden bij die temperatuur. 

• 
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Bijlage 2 

Zoutextractie (batchgrootte 1000 kg) 

1000 kg bevroren coagulaat wordt gemalen en naar 

de verteringsketel getransporteerd. 

Toegevoegd ·wordt 1000 1 stadswater. Hierna wordt 

op w/v basis 15% NaCl toegevoegd en 23 kg dicali

te 438. 
Nadat de pH op 4,0 ~ 0,1 is gebracht, wordt het 

mengsel gedurende. 10 min. gekookt. Het kokende sop 

wordt over een filterpers gefiltreerd. De pers wordt 

nagewassen 700 1 NaGl-aplossing (100°C, pH= 4). 

Filtraat en wassing worden hierna gemengd. 

Het volume is ~ 1700 1. 

Indien men de tijdsinvloed van de extrac

tie wil.bepalen kan men, i.p.v. 10 minu

ten, meerdere uren bij pH= 4 koken • 

.. 

~ . 
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Bijlage 6 

Zoutextractie (batchgrootte 1000 kg) 

1000 kg bevroren coagulaat wordt gemalen en naar 

de verteringskatel getransporteerd. 

Toegevoegd wordt 1000 1 stadswater. Hierna wordt 

?P w/v basis 1,5% natriumbisulfiet, 15% NaCl toege~ 

voegd'en 23 kg dicalite 438. 
Nadat de pH op 7,0 ~ 1,0 is gebracht, wordt het 

mengsel gedurende 10 min. gekookt. Het kokende sop 

wordt over een filterpers gefilteerd. De pers wordt 

nagewassen met 700 1 NaCl-oplossing (100°C, pH= 7). 

Filtraat en wassing word~n hierna gemengd. 

Htt volume is ~ 1700 1. 

Indien men de tijdsinvloed van de extrac

tie wil bepalen kan men, i.p.v. 10 minu

ten, meerdere uren bij pH= 7 koken. 

• 
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Bijlage 7 

Voor een eerste-orde reactie geldt: 

de 
- dt = kc (1) 

Hierin is: c de concentratie van de beschouwde 

component (bijv. E hep/kg coagulaat) 

t de tijd (biJv •. hr) 

k snelheidscanstante (1/hr) 

Vergelijking (1) kan uitgewerkt worden tot: 

k 
log c= - 2 , 3 t + log c

0 

Dus geeft de grafische weergave van log c tegen de 

tijd bij een eerste-orde reactie een rechte lijn. 

Hieruit is dan c en k te berekenen. 
0 

Hierin is c niet de maximale hoeveelheid 
0 

heparine die in coagulaat aanwezig is, 

maar een hypothetische beginconcentratie 

voor de inaktivering van vrij heparine. 

De k-waarde volgt over het algemeen de Arrhenius 

vergelijking. 

E 
k= k exp ( - ~ ) . o RT 

Bij uitwerking geeft dit: 

E 1 
log k=- 2 , 3aR • T +log A 

1 
Bij grafische weergave geeft dus log k tegen T 

(T in.°K) een rechte lijn. 



CHEMICALIENVERBRUIK PER 1000 KG INZET 

Pancreasproces 

Soort chemicalie prijs in verbruik prijs 

!/kg of 1 

natriumhydroxide f 0,60 20 1 f 12,00 

calci urnchloride .2 aq. 11 0,40 1 ,2 kg 11 0,48 

pancreaspoeder 11 22,50 7,2 kg 11 '162,00 

tolueen 11 0,36 4 1 11 1,44 

natriumchloride 11 0' 12 96 kg 11 11,52 

dicalite 438 11 0,64 8 kg 11 5,12 

zoutzuur 36% 11 0,35 50 1 11 17,50 

natriumbisulfiet 11 0,81 '·. - -
TOTAAL f 210,06 

Loogproces 
-

verbruik prijs 

53 kg f 31,80 

60 kg 11 24,00 -. 

- 11 -
- 11 -

50 kg 11 6,00 

20 kg 11 12., 8Ö 

125 1 11 43,75 

- -
f 118,35 

Zoutproces 

verbruik prijs 

1 kg f 0,60 

- 11 -
-. 11 -
- 11 -

375 kg 11 45,00 

23 kg 11 14,72 

- 11 -
26 kg 11 21,06 

f 80,38 

[ 
I 

-....J 
~ 
I 

~ 



BEREKENING LH-VERBRUIK PER 1000 KG INZET 

Pancreasproces 

Grootse volume in liters 1600 liter 

Gebruik in hr tijdens: 

beladen reactor 1 

reactietijd (incl. opwarmtijd) 7,5 

voorbereiding filtratie 1, 5 • 

filtratie 2 

12 

TOTAAL LH/1000 KG 19.200 
- -------------------- ---- ---

Loogproces 

2400 liter 

1 

2,5 .. 
1,5 

2 

7 

16.800 

Zoutproces 

2000 liter 

1 

1 

-
2 

4 

8.000 

~ 
I 

-.J 
\]1 
I 
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Bijlage 10 

pH 4 zuivering (batchgroottè equivalent van 1000 kg 

coagulaat 

Het heldere extract wordt in een omloopverdamper 

ingedampt (max. produkttemperatuur 45°C; vacuum 

~ 5 cm Hg) tot een zoutgehalte van 15 ~ 1%. 

De pH wordt m.b.v. een 18%-ige zoutzuuroplossing 

op 4,0 ~ 0,1 gebracht. Na het toevoegen van 400 gr 

dicalite 438 wordt de suspensie verwarmd tot 95-100°C. 

Bij deze temperatuur wordt 30 minuten geroerd. 

De koek, die men door filtratie over een filterpers 

verkrijgt, wordt nagewassen met 40 1 15%-ige zout 

oplossing (pH= 4,0, t= 100°C). 

Filtraat en wassing worden gehomogeniseerd en ge

koeld tot 20°C. Het zoutgehalte wordt hierna op 

18 ~.1% gebracht •. Hierna voegt men onder roeren me

thanol toe tot een ~oncentratie van 48 ~ 1%. 

Hierna laat men het neerslag gedurende 14 uur 'be

zinken. De bovenstaande heldere vloeistof wordt hier

na zover mogelijk afgeheveld, waarna het neerslag, 

na het toevoegen van 500 gr dicalite 438, in een 
,.· 

filterpers wordt verzameld. Men wast de filterkoek 

na met 15 1 wasvloeistof (1500 gr NaCl, 7,5 1 wa

ter en 7,5 1 methanol). 

Hierna wordt de koek gewassen met 15 1 100%-ige 

methanol. 

Het neerslag wordt hierna in een hete luchtdroog

stoof (4oQ-45°C) gedroogd. 
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Bijlage 11 

Hz zuivering (batchgrootte equivalent van 1000 kg 

coagulaat) 

Men suspendeert de ruwe heparine, die uit 1000 kg 

coagulaat is verkregen, in 20 1 leidingwater en 

verwarmt tot 45°C. Hierna brengt men de pH met een 

5N NaOH-oplossing op 7,0-7,5 en roert gedurende mi

nimaal 5 uur. Het zoutgehalte wordt hierna op 15-20% 

gebracht, waarna de pH m.b.v. een 18%-ige zoutzuur

oplossing op pH 2,2 wordt gebracht • 
• 

Na 1 uur roeren filtreert men de suspensie over een 

filterpers. De filterpers wordt nagewassen met 4 1 

zoutoplossing (15% NaCl; pH= 2,2). 

De filterkoek wordt hierna gesuspendeerd in 9 1 

stadswater. Het ·zoutgehalte wordt op 15-20% en de 

pH op 2,2 gebracht. Na.30 minuten roeren wordt ge

filtreerd. De pers wordt nagewassen met 4 1 zoutop

lossing (15% NaCl; pH 2,2). 

Dezè laatste extractie herhaalt men nog een maal. 

De verzamelde pH 2,2 filtraten en wassingen worden 

opgewarmd tot 65 ~ 1°C, waarna de pH op 8,0-8,5 wordt 

gebracht. Nadat 100 gr hyflosupercel is toegevoegd, 

roert men 15 minuten bij 65°C en pH 8,0-8,5. Na af

filtreren wast men de koek met 1 1 15%~ige zout

oplossing·(pH= 8,0-8,5). Het verzamelde filtraat 

en wassing koelt men af tot ~ 25°C. Hierna wordt 

de pH op 6,5 gebracht met 18%-ige zoutzuuroplossing. 

Indien het zoutgehalte niet tussen 15 en 20% ligt, 

stelt men dit bij. 

Hierna voegt men methanol toe tot een concentratie 

van 47 + 1%. 
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Men laat het neerslag gedurende 1 nacht bij 20-25°C 

uitvlokken en bezinken, waarna men het isoleert 

m.b.v. een centrifuge. Het natte neerslag wordt 

achtereenvolgens gewassen met 1 x 1,5 1 methanol

water (1:1) en 2 x 1,5 1 100%-ige methanol. 

Hierna droogt men het in vacuum bij een temperatuur 

van 40-45°C. 
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Bijlage 12 

Hm zuivering 

Men lost 1 kg heparine op in 10 1 gedestilleerd 

water onder verwarmen tot 50°C. Nadat de pH op 

7,1-7,3 is gebracht m.b.v. 18%-ige zoutzuur, voegt 

men 100 gr mangaanchloride.4 aq., welke is opgelost 

in 500 ml water, toe. 

Hierna voegt men 5 1 soda-oplossing, bevattend 

350 gr natriumcarbonaat, 0 aq., toe. 

Men filtreert het,ontstane neerslag af over een fil

terpers (t= 50°C). Het filter wordt nagewassen met 

8 1 2%-ige soda-oplossing van 45°C. 

Nadat het filtraat en wassing zijn gehomogeniseerd, 

·wordt de pH op 4,5 gebracht bij een temperatuur van 

48°C. Bij deze temperatuur wordt gedurende 20 minu

ten geroerd. 

Na afkoeleri tot 15°C wordt de pH op 7 gebracht. 

Hierna ~oegt men 1 1 10%-ige natriumedetaatoplossing 

(pH 6) toe. ·Na 15 minuten roeren wordt het natrium

chroridegehalte op 2%.gebracht en de pH op 7,0-7,2. 

Hierna brengt men (bij 15°C) de methanolconcentratie 

op 50%. Na 1 nacht uitvlokken en bezinken worèt het 

neerslag m.b.v. een centrifuge ge1soleerd. 

Het neerslag wordt achtereenvolgens gewassen met: 

1 x 2 l 50%-ige methanol, bevattende 2% NaCl 

2 x 2 1 100%-ige methanol 

1 x 2 1 aeeton 

(t.o.v. water) 

Het neerslag wordt in vacuum bij 50°C gedroogd. 
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Bijlage 13 

I.W. methode (batchgrootte equivalent van 1000 kg 

coagulaat 

Men brengt het heldere extract op 5,5 ~ 0,5% NaCl 

(indien nodig door verdunnen met water). Nadat de 

temperatuur op 70° ~ 2°C is gebracht, leidt men de. 

oplosriing over een kolom, gevuld met Dowex 1 X 1, 
0 

welke op 70 C wordt gehouden. 

Kolomgrootte: Als beladingstijd wordt 

4 uur ~enomen. 

De capaciteit van de I.W. is bij 70°C 

en een bel~dingstijd van 4 uur: 7.105 E/1. 

De maximale hoeveelheid heparine per 

kg coagulaat wordt (veiligheidshalve) 

op 105 E/kg gesteld. 

Dit betekent dat per 1000 kg coagulaat 

150 1 Dowex 1 X 1 nodig is. 

2 Kolomafmetingen: r= 0,20 m, ~= 0,125 

~ed= 1,2 m. 

m , 

Limitering: De superfidi~le snelheid 

over de kolen mag maximaal 18 m/hr zijn. 

Het vrije volume van een goed gepakt 

Dowex 1 X 1 bed is 35%. 

Voor de 3 soorten extract geldt dan: 
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Extracties 

Pancreas Loog Zout 

1 Extract/ 

1000 kg coagulaat 1600 2400 4600* 

Debiet in 1/hr 400 600 1150 

Superficiële snel-

heid in m/hr 3,2 .4,8 9,2 

Contacttijd in 

minuten 8,0 5,3 2,7 

*Verdund extract'(5,5% NaCl). 

Nadat het extract de kolom gepasseerd heeft, wast 

men de ionenwisselaar met 200 1 water. Hierna elu

eert men met een 20%-ige zoutoplossing van 70°C 

met een snelheid van 700 1/hr. Men verzamelt de 

eluaat, wat met metpanol (1:1), een troebeling geeft. 

Nadat de heparine bevattende fraktie tot .. 25°C is 
' . 

afgekoeld, wordt het zoutgehalte op 18 ~ 1% ge-

bracht. 

Hierna brengt men met methanol de concentratie op 

50%. Men laat het neerslag gedurende 1 nacht bij 

20°-25°C uitvlokken en bezinken, waarna men het 

m.b.v. een centrifuge isoleert. 

Het natte neerslag wordt achtereenvolgens gewas

sen met: 1 x 1,5 1 methanol-water (1:1) 

2 x 1,5 1 100%-ige methanol 

Hierna dr9ogt men het in vacuum bij een temperatuur 

van 40° -45°C. 

Dit poeder wordt gecodeerd als Hd poeder. 

.. 
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Bijlage 14 

Herzuivering 

Men maakt een 10%-ige heparine-oplossing in een 2%-ige 

natriumchloride-oplossing. 

Nadat de pH op 7,0 ~ 0,1 is gebracht, filtreert men 

de oplossing door een filterpers. Het filter wordt 

m.b.v. een 2%-ige natriumchloride-oplossing nagewas

sen. De temperatuur wordt op 15°C gebracht en de pH 

zonodig bijbesteld op 7,0 ~ 0,1. 

Hierna brengt men:de methanolconcentratie op 50%. 

Na 1 nacht uitvlokken en bezinken wordt het neerslag 

m.b.v. een centrifuge ge1soleerd. 

Het neerslag wordt achtereenvolgend gewassen met: 
I 

· 1 x 2 1 . 50%-ige methanol, bevattende 2% NaCl 

(t.o.v. water). 

2 x 2 1 100%-ige methanol 

1 x 2 1 aceton 

Het neerslag wordt in vacuum bij 50°C gedroogd. 

Dit poeder wordt als Hmd poeder gecodeerd. 

C.•. 



CHEMICALIENVERBRUIK PER 1000 KG COAGULAAT 

pH 4 Hz zuivering 

Chemicaliën Prijs in Ver- Prijs Ver- Prijs 

!/kg of 1 bruik bruik 

Natriumchloride f o, 12 35 f 4,20 10 f 1,20 

Methanol* 11 0,22 210 11 46,20 5 11 1,10 

Zoutzuur 36% 11 0,35 10 11 3,50 1 ' 1.1 0,35 

Natrium-

hydroxide 11 0,60 - -.. 

Natriumedetaat 11 8,65 - - . 
Aceton 11 0,61 - -
Natrium 

carbonaat 11 2,40 - -
Mangaanchlori- .. 

.. 
de.4 aq. 11 7,30 - -
Dicalite 438 11 0,64 1 11 0,64 0' 1 11 0,06 

Dowex 1 X 1*** " 16,50 - -
Methanol reg.** . 
kosten 11 0,22 1890 11 415,80 45 " 9,90 

Totaal f 470,34 f 12,61 

* Reg. rendement 90%. 

** Reg. kosten berekend op teruggewonnen methanol. 

*** Verlies. 

Hm zuivering 

Ver- Prijs Ver-

bruik bruik 

- f - îOO 

2,8 . 11 0,62 50 . 

- -

- -
0,07 11 o;61 -
1 " 0,61 -

0,35 11 0,84 -

0,07 11 0 '51 -
- -
- 0,5 

25· 11 5,50 450 

f 8,69 

r.w. 

Prijs 

f 12,00 

11 11,00 

11 8,25 

11 99,00 

f 130,25 

Herzuivering 

Ver- Prijs 

bruik 

o, 15 ! 0,02 

1 '3 11 0,29 

-

-
-

2 11 1,22 

-
. 

-
-
-

12 " 2,64 

f 4,17 

b::l 
1-'• 

1-' 
Sll 
ltl 
Cl> 

....l. 

\J1 

I 
o:> 
\).1 
I 
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Bijlage 16 

Bleking 

Allereerst wordt op het laboratorium het permanga

naatverbruik bepaald. 

Men maakt een 10%-ige heparine-oplossing 

in water en stelt de pH in op 6,8. Van 

deze oplossing wordt telkens 6 ml in 9 

centrifugepuntbuisjes gepipetteerd. Hier

nawordt in debuizenresp. 1,5-1,75-

2,0 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,0 - 3,25 

van een 4%-ige kaliumpermanganaatoplos

sing (bijgesteld op pH 7,0 ~ 0,2) g~

pitetteerd. Men laat de buizen 24 hr 

staan bij 30°C. Hierna centrigugeert men. 

Als permanganaatverbruik voor de betref

fendé heparinecharge wordt genomen, die 

hoeveelheid permanganaat die ligt tussen 

de laatste buis met een heldere super

natant en de eerste met een paars ge

kleurde. 

Men lost 1 kg heparine op in 9,65"1 gedestilleerd 

water. Men brengt de pH op 6,8 ~ 0,1 m.b.v. een 2N 

azijnzuuroplossing. Hierna voegt men in ca. 60 mi

nuten de benodigde hoeveelheid kaliumpermanganaat

oplossing (4%, pH= 7,0 ~ 2,0) onder roeren toe. 

Hierna warmt men op tot 30° ~ 1°C. Men 'stopt het 

roerwerk en laat de oplossing gedurende 24 hr staan 

bij 30° ~ 1°C. 

Hierna warmt men op tot 50°C. Men·laat bij deze tem

peratuur gedurende 1 hr het gevormde bruinsteen 

coaguleren. Nadat men aan de oplossing 270 gr Celite 

(= zuurgewassen hyflosupercel) heeft toegevoegd, 

filtreert men deze over filters welke met" Celite 

zijn geprecoat. 

.. 
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Men wast de bruinsteenkoek na met 10 x 1, 5 ·1 0, 9%-ige 

natriumchloride-oplossing (niet op~oeren). Nadat 

het filtraat en de wassingen zijn gehomogeniseerd, 

voegt men 320 ml 10%-ige natriumedetaatoplossing (pH= 

7,0 ~ 0,1) toe. Men vult hierna met water aan tot 

32 1 en brengt het zoutgehalte op 1,8% en de pH= 

7,0 ~ 0,1. 

Hierna voegt men aceton toe tot een concentratie 

van 40%. Men koelt daarna de oplossing en laat deze 

gedurende 1 nacht staan. 

Nadat de heldere bovenstaande vloeistof is afgehe

veld, lost men de taaie heparinekoek op in 12 1 

0,9%-ige NaCl-oplossing. 

Men filtreert de oplossing over een E.K.S. filter. 

Hierna voegt men aan het filtraat 640 ml 10%-ige 

natriumedetaatoplossing (pH= 7,0 ~ 0,1) toe. Nadat men 

het volume op 32 1 heeft gebracht (met gedestil-

leerd water), brengt men het zoutgehalte op 0,9% 

en de pH met 2N azijnzuur of 2N NaOH op 6,5 ~ 0,1. 

Hierna vpegt men aceton toe tot 42%. Nadat men de 

oplossing tot 0°C heeft gekoeld, laat men het 

nee~slag gedurende 1 ~acht bij deze temperatuur be

zinken. Men hevelt de moederloog af en lost de 

heparine op in 24 1 gedestilleerd water. Nadat de 

pH met 2N HCl op 5,5 ~ 0,1 is gebracht, vult men 

het volume aan met gedestilleerd water tot 32 1. 

Nadat men 6,65 1 aceton heeft toegevoegd, koelt 

men de oplossing af tot -2°C. Hierna voegt men met 
0 een zodanige snelheid 20 1 aceton van -10 C toe, 

0 dat de temperatuur van het mengsel -1 C blijft. 

Daarna voegt men in ca. 15 seconden een oplossing 

toe van 278 gr natriumchloride in -1 1 gedestilleerd 

water. Nadat de heparine bezonken is, hevelt men 

de heldere mo.ederloog af. Men wast de heparine met 

16 1 60%-ige aceton bevattende 0,5%-ige natrium

chloride (t.o.v. water). 
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0 De temperatuur van de. wasvloeistof moet + 10 C zijn. 

Hierna wordt de heparine watervrij gewassen ( (1% 

water) door wassing met porties van 20 1 aceton. 

Men filtreert hierna de heparine af en droogt deze 

in vacuum bij een temperatuur van 45°C. 
N.B. Deze werkwijze is voor blekingen 

voor researchdoeleinden. Als echter 

injectabele heparine moet worden 

bereid, dienen alle handelingen 

onder pyrogeenvrije omstandigheden 

te gebeuren. 
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Bijlage 17 

Heparinebepaling 

De heparinebepaling wordt uitgevoerd vgl. U.S.P. XIX. 

De zoutconcentratie tijdens de bepaling is 0,9%. 

Indien de zoutconcentratie in een procesmonster te 

hoog is, heeft dit invloed op de stolling. 

Indien men een dergelijk monster toch wil bepalen, 

kan dit als volgt geschieden: 

Meng de zoutconcentratie in het te bepa

len monster en in de standaard op dezelf

de waa~de (bijv. 2%). 

Hierna kan de stolling tegen deze stan

daard worden bepaald. 

Berekening e.d. is verder vgl. U.S.P. XIX. 
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Bijlage 18 

Protaminesulfaat-bindend vermogen 

Principe 

Aan een bekend aantal eenheden heparine wordt een 

bekend aantal mgr protaminesulfaat. toegevoegd. Na 

incubatie wordt de resthoeveelheid vrije heparine 

bepaald. Hieruit kan de hoeveelheid heparine die 

per mgr protaminesulfaat is gebonden, bepaald wor

den. 

Uitvoering 

In 12 reageerbuizen wordt 1 ml heparine-oplossing 

(12 IU/ml) in 0,9% NaCl gepipetteerd. Hierna wordt 

aan elke buis 1 ml schapeplasma bereid vgl. U.S.P. 

VXIII pag. 603 toegèvoegd. Na mengen wordt met re

gelmatige tijdsintervallen 0,3 ml protaminesulfaat

oplossing in 0,9% NaCl van verschillende concentra

ties toegevoegd (concentratie stapsgewijs van 

0,208 mg/0,3 ml tot 0,052 mg/0,3 ml). Hierna worden 

de buizen gemengd en in een waterbad van 37°C ge

plaatst. Na precies 10 minuten wordt aan elke buis 

0,2 ml 1% CaC12-oplossing toegevoegd. Na mengen wor

den de buizen weer in een waterbad van 37°C geplaatst. 

Na precies 1 hr wordt de mate van de stolling in 

elke buis bepaald. In de buizen waarin de stolling 

volledig is, wordt aangenomen dat de heparine ge

neutraliseerd is door de protaminesulfaat. · 
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Berekening: 

1 
p x H = IU/mg protaminesulfaat 

P= Hoeveelheid protaminesulfaat in de eerste buis 

waar stolling volledig (100) is. 

H= IU heparine/ml. 

..r--: 

,. 
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Bijlage 19 

De bepaling van sulfaat- en carboxylgroepen in 

heparine 

Principe 

Heparine wordt op een sterk zure ionenwisselaar om

gezet in de zure vorm. Bij titratie verkrijgt men 

twee equivalentiepunten. Het eerste geeft de som 

van de aanwezige sulfaatgroepen.(N-sulfaat en 0-sul

faat) en Cl--ionen. Het tweede geeft de aanwezige 

carboxylgroepen. 

Uitvoering 

p gr heparine (p= ~ 0,050) wordt op 0,01 mgr nauw

keurig afgewogen en opgelost in 30 ml gedestilleerd 

water. De oplossing wordt met een snelheid van + 

5 ml/min. over een Dowex kolom (50 W x 12; 20-50 mesh) 

geleid (h= 20 cm; d= 1,3 cm). 

De kolom wordt gespoeld met 50 ml gedestilleerd wa

ter. Eluaat en wassing worden gemengd, waarna onder 

het doorleiden van stikstof potenticmetrisch geti

treerd wordt met een t N (t= ~ 6i1) natriumhydroxide

oplossing. 

Het verbruik bij de eerste en tweede potentiaalsprong 

(resp .• v 1 en v 
2 

ml) wordt bepaald. 

Hierna wordt een blanco bepaling gedaan met 80 ml 

water, dat.ook over de kolom is geleid (verbruik_ 

v
0 

ml). 

Afzonderlijk wordt m.b.v. een potenticmetrische titra

tie het Cl-gehalte in het heparinemonster bepaald. 
(Y meq/gr). 
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Berekéning: 

Het monster bevat: 

1000 v
1 

t 
P - y meq sulfaat (oso; + Nso;) groepen per gr 

1000 (v
2 

- v
1 

- v
0

)t 

p 

Opmerkingen: 

meq carboxylgroepen per gr 

De hars kan geregenereerd worden door overleiden van 

4 N zoutzuur en v~rvolgens spoelen met water tot 

zuurvrij. 

•. 

.. 
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Bijlage 20 

De bepaling van N-sulfaat in heparine 

Principe 

Het N-sulfaatgehalte van heparine kan rechtstreeks 

bepaald worden door titratie met zoutzuur. De be

paling wordt uitgevoerd in een di-ethyleenglycol

monobutylethermilieu, omdat hierin de potentiaal

sprong beter is dan in water • 

.. 
Uitvoering 

p gr heparine (0,008(.p~0,010) wordt op 0,01 mgr 

nauwkeurig afgewogen en opgelost in 2 ml gedestil

leerd water. Onder roeren wordt 50 ml DEGMBE (di

ethyleenglycolmonobutylether) toegevoegd. De oplos

sing wordt potenticmetrisch getitreerd met t N 

zoutzuur (t ~ 0,01 N) waarna het equivalentie punt 

berekend wordt (v1 ml). Hierna wordt met 2 ml water 

en 50 ml DEGMBE een blancobepaling uitgevoerd 

(verbruik v0 ml). 

.. 
Berekening: 

Het monster bevat: 

Opmerkingen: 

De DEGMBE wordt voor gebruik gereinigd m.b.v. basisch 

aluminiumoxide (1 uur schudden met 20 gr Al2o
3 

per 

1) waarna filtratie over ~4 glasfilter. 
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Bijlage 21 

De bepaling van vrij amine in heparine m.b.v. 

fluorescentiespectrafotometrie 

Principe 

Primaire amines reageren kwantitatief met fluor

escamine onder vorming van een fluorescerend com

plex (30). 

De intensiteit van het ontstane complex is een maat 

voor de concentratie aan vrije aminegroepen. De 
< • 

overmaat fluorescamine reageert langzaam met water 

tot niet fluorescerende hydrolyseprodukten. 

Uitvoering 

Reagentia 

a) Fluorescamine-oplossing: 5,0 mg fluor

escamine wordt afgewogen en opgelost 

in aceton p.a. De oplossing wordt in 

een 250 ml maatkolf overgebracht ~n 

aangevuld met aceto~. De oplossing 

moet in het donker bewaard worden. 

b) Basische macro-poreuze ionenwisselaar 

Lewatit M.P. 7080 (70- 150 mesh). 

· c) Buffer pH 6,80: 2,47 gr boorzuur wordt 

in een 250 ml bekerglas afgewogen en 

opgelost in 200 ml water. Met ca. 0,01 N 

natriumhydroxide wordt de pH op 6,80 

gebracht. 
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d) Kininesulfaatoplossing: 74,7 mg kini

nesulfaat wordt in 0,1 N zwavelzuur 

opgelost en aangevuld tot 1 liter. 

10 ml van deze oplossing wordt met 

0,1 N zwavelzuur verdund tot 1 liter. 

De aldus verkregen oplossing is 10-6 

molair. 

e) Glucosamine standaardoplossing: q mgr 

(q= ~ 100) glucosaminehydrochloride 

wordt op 0,1 mgr nauwkeurig afgewogen 

en ~pgelost in 30 ml gedestilleerd 

water. De oplossing wordt met een snel

heid van 5 ml/min. over de ionenwisse

laar geleid. De ionenwisselaar wordt 

nagespoeld met 50 ml gedestilleerd 

water. Eluaat + wassing worden aange

vuld tot 100 ml. 5 ml van deze oplos

sing wordt verdund tot 100 ml met ge

destilleerd water. 

Deze stamoplossing wordt gebruikt voor 

het opstellen van de ijklijn. 

De sterkte is q/430 mol/ml. 

Instelling fluorescentiespectrofotometer 

-6 Een 1 cm cuvet wordt met 10 M kininesulfaatoplos-. 

sing gevuld en in de apparatuur geplaatst. De exci

tatiegolflengte wordt op 350 nm gezet en de. golf

lengte van.de monochromator voor meting van de flu

orescentie op 450 nm. De meter wordt op nul gezet 

met de shutter dicht. De shutter wordt opengezet 

en dan wordt de meter van de spectrofotometer op 

100% ingesteld. 
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Opstellen van de ijklijn 

In zes 50 ml bekerglazen wordt 5 ml bufferoplos

sing gebracht. M.b.v. een injectiespuit wordt 

0, 100, 200, 300, 400 en 50~1 van de glucosamine

stamoplossing toegevoegd. Hierbij wordt onder mag

netisch roeren 5 ml fluramoplossing gepipetteerd 

Na 5 min. roeren wordt de oplossing kwantitatief 

in 25 ml maatkolven overgebracht. Na aanvullen met 

water, en mengen, wordt de fluorescentie-intensi

teit bij 475 nm in een 1 cm cuvet bij een excitatie

golflengte van 399 nm gemeten. 

De gemeten fluorescentie-intensiteiten (voor de 

glucosamine-oplossingen verminderd met de intensi

teit van de blanco) wordt grafisch uitgezet tegen 

de hoeveelheden glucosamine in mol/25 ml. 

Bepaling 

p mg (p= + 10) heparine wordt op 0,01 mg'nauwkeu

rig in een 50 ml bekerglas afgewogen en opgelost 

in 5 ml buffer. De procedure zoals aangegeven bij 

de ijklijnbepaling wordt gevolgd. Een blancobepa

ling (zonder heparine) wordt uitgévoerd (gemeten 
J 

fluorescenties voor monsteroplossing en blanco 

resp. IM en IB). Via de ijklijn wordt de met de 

intensiteit IM - IB corresponderende hoeveelheid 

amine (~ol/25 ml) bepaald. 

Berekenin·g: 

Het monster bevat: 

1000 s 
p mmol vrij amine/kg 
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Bijlage 22 

Bepaling N-ac~tylgehalte in heparine 

Principe 

Het N-acetylgehalte in heparine wordt indirect be

paald als het verschil van het totaal stikstofge

halte·en het N-sulfaatgehalte en vrije NH2-gehalte. 

Uitvoering 

Bepaal m.b.v. de Kjeldahl methode het stikstofge

halte in het heparinemonster en reken dit om in 

meq/gr. 

Het verschil tussen dit gehalte en de som van het 

N-sulfaatgehalte (bijlage 20) en het vrije amine

gehalte (bijlage 21) is het N-acetylgehalte. 
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Bijlage 23 

Frakticnering van heparine 

1 gr gebleekte heparine wordt opgelost in 20 ml 

gedestilleerd water. 

Deze oplossing wordt over een Dowex 1 X 1 kolom 

(1,6 x 35 cm) gepercoleerd. 

Nadat ·de kolom met 100 ml gedestilleerd water is 

nagewassen, wordt geëlueerd met een liniaire zout

gradiënt van 3 tot 20% NaCl. 

Het eluaat wordt fractiegewijs opgevangen (= frac

ties). Van elke fractie wordt na homogeniseren 

het zoutgehalte bepaald. 

Na precipitatie van de fracties m.b.v. methanol 

wordt het gewicht en de specifieke aktiviteit van 

de geprecipiteerde heparine bepaald. 


