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Welkom



Zoete eiwitten en de zoetreceptor

(Zhao et al. 
2021)



Zoete eiwitten

• Monelline

• Thaumatine

• Brazzeine

• Curculine

• Neoculine

• Mabinline

• Miraculine

• Pentadine

• Verschillen in thermostabiliteit en 
mate van activatie.

• De verschillende eiwitten hebben 
nauwelijks overeenkomsten in 
sequentie en structuur.

• Werken waarschijnlijk als een soort 
wig binnen de receptor.



Miraculine (MCL)

• Glycoproteine.

• Smaak veranderende eigenschap: zuur wordt ervaren als zoet.

• Moleculair mechanisme is onbekend.

• Heeft twee polypeptiden van totaal 191 aminozuren gekoppeld d.m.v. 
zwavelbruggen.



Zoetreceptor

Receptor T1R2-T1R3 wordt 
geactiveerd door 
verschillende suikers en 
zoetstoffen(agonisten).

(Assadi-Porter, et al. 2018)



Zoetreceptor

(Jensterle, M. et al, 2021)

Activatie zorgt voor een van de 
twee verschillende 
signaalcascades (via cAMP of 
Fosfolipase C β2)  . 

Uiteindelijk vindt er depolarisatie 
van de smaakcel plaats.

Het vrijkomen van ATP uit de cel 
zorgt voor stimulatie van 
sensorische zenuwcellen.



Activatie zoetreceptor

• Activatie hT1R2-hT1R3  bij verlaging 
van de pH.

• Antagonist bij normale pH.

• MCL werkt pH afhankelijk.

(Misaka, 2013)



Activatie door MCL

(Sanematsu et al, 
2016)



Mechanisme

• H+ protoneert bepaalde histidines in MCL.

• Waarschijnlijk worden ook de histidines in de zoetreceptor geprotoneerd.

• De vormverandering zorgt voor de activatie.



MCL nuttig?

• Obesitas

• Smaakverlies

• Zoetstof

• Diabetes



Proef alternatief met eppjes

• Bijt in een stukje citroen.

• Beoordeel de zoetheid van 1 (niet zoet) t/m 10 (heel zoet).

• Drink een klein slokje water om de smaak weg te spoelen.

• Open epje 1. 

• Giet de inhoud in je mond en laat het op je tong smelten.

• Bijt in een stukje citroen.

• Beoordeel de zoetheid van 1 (niet zoet) t/m 10 (heel zoet).

• Drink een klein slokje water om de smaak weg te spoelen.



vervolg

• Doe dezelfde stappen met epje met achtereenvolgens nummer 1, 1, 
2, 3 en 3.



Zie werkblad

Epje 
nummer

Inname 
tablet

Totaal totale 
hoeveelheid 
miraculine in mg

Totale 
hoeveelheid in 
mmol

Zoetheid (1 niet 
zoet t/m 10 heel 
zoet)

- 0 0

1 10 10

1 10 20

1 10 30

2 20 50

3 50 100

3 50 150



Gegevens tablet

• Tablet bevat 0,0138 gram eiwit. Voor de proef gaan we er 
gemakshalve vanuit dat dit gelijk is aan de hoeveelheid miraculine.

• 600 mg

• Massa 24,6 KDa = 2460 g/mol 
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