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Bijlage 3. Biosynthese van alkaloïden, cyanogene en cardiogene glycosiden3

Plantensoorten zijn sinds onheuglijke tijden door de mens gebruikt vanwege hun voedende en vanwege hun

giftige eigenschappen. Dezelfde giftige plantensoorten vonden toepassing als geneesmiddel, als geestverruimende

stof en als middel om te doden. Deze situatie is in principe in de loop van de tijd niet veranderd. Om een onderscheid

te maken voegden de Oude Grieken een pharmakon het bijvoeglijk naamwoord goed of kwaad toe; zij wisten reeds

dat de kwaliteit goed en kwaad een gevolg was van de toegediende hoeveelheid of formulering. Later in de tijd werd

de term goed vergif vervangen door medicament, geneesmiddel.

De biosynthese van vergiften door planten is een onderwerp van deze tijd waarin de grens van de

biochemie tussen plant, dier en mens vervaagt. Omdat de giftige stoffen die een plant produceert geen rol spelen in

het primaire metabolisme worden zij secundaire metabolieten genoemd. Er zijn in de loop van de tijd meer dan

10.000 van deze metabolieten geïsoleerd. De plant produceert deze stoffen om de positie in zijn omgeving te

verdedigen. De stoffen zijn in het algemeen complexe verbindingen en het is een wonder dat planten deze stoffen

maken bij een relatief lage temperatuur. Planten in tropische streken maken andere metabolieten dan planten in een

gematigd klimaat.

Het werk van H. Van Genderen e.a.3 geeft een gedetailleerd overzicht van het ontstaan, voorkomen, nut en

toxische risico’s voor mens en dier van de secundaire metabolieten in de locale flora. Voor de behandeling van het

onderwerp hebben de schrijvers gekozen voor de plantensystematiek als uitgangspunt. In de eerste hoofdstukken

wordt een algemeen patroon gegeven van de biochemie en de toxicologische en ecologische betekenis van de

secundaire plantenstoffen. De diverse synthese-wegen leiden ertoe dat enerzijds plantensoorten geheel verschillende

metabolieten produceren, anderzijds dat dezelfde metabolieten bij uiteenlopende plantensoorten kunnen worden

gevonden. Een plantensoort beschikt over meerdere biosynthese-wegen, waardoor uit een plant een verscheidenheid

van secundaire metabolieten kunnen worden geïsoleerd.

De biosynthese-wegen kunnen worden benut om de secundaire metabolieten in chemische groepen te

rangschikken. Alhoewel Van Genderen c.s. zich beperkt tot de flora van Nederland en België is hun chemische

classificatie gebruikt om de goede en kwade vergiften onder te brengen die in de hoofdstukken van dit werk zijn

besproken. Het is niet uit te sluiten dat de secundaire metabolieten in tropische plantensoorten langs andere wegen

worden gevormd, maar de toxicologische en farmacologische gegevens wijzen daar niet op.

Drie biosynthese-wegen zijn van belang voor de classificatie van goede en kwade vergiften:

1. De aminozuursynthese-wegen leidend tot de vorming van alkalo ï den en cyanogene glycosiden.

2. De mevalonaatsynthese-weg leidend tot de hartglycosiden (cardenoliden), de stero ï den, de terpenen en de

pseudo-alkalo ï den.

3. De acetaat-malonaatsynthese-weg leidend tot de fenolen en polyacetylenen (polyinen).

Aminozuursynthese

                                                                   
3Deze bijlage valt enigszins buiten het centrale thema van dit werk.
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Deze biosynthese levert in het kader van de goede en kwade vergiften twee belangrijke groepen, de

alkalo ï den en de cyanogene glycosiden. Alkalo ï den zijn complexe ringverbindingen, waarin een stikstofatoom uit

een aminozuur is opgenomen. De ca. 6000 alkalo ï den zijn onder te verdelen in subgroepen afhankelijk van het

aminozuur dat aan de basis stond van de biosynthese.

Vergif Subgroep Afkomst

atropine tropaan-alkalo ï de Atropa belladonna, wolfskers

hyoscamine “ Datura stramonium, doornappel

scopolamine “ Hyoscyamus niger, bilzen- kruid

coniine pyrrolpyridine-alkalo ï de Conium maculatum, gevlekte
scheerling

nicotine “ Nicotiana tabacum

morfine isochinoline-alkalo ï de Papaver somniferum, slaapbol

curare “ Chondodendron tomentosum

kinine chinoline-alkalo ï de Cinchona succirubra ledgeriana

strychnine

brucine

“

9
“

Strychnos nux vomica, zaden van
de braaknoot uit de
kraaienogenboom

physostigmine indol-alkalo ï de Physostigma venenosum en zijn
vrucht de calabarboon

ergotamine “ Claviceps purpurea, schimmel,
moederkoorn

aconitine terpeen-alkalo ï de Aconitum napellus, monnikskap

Cyanogene glycosiden zijn eveneens complexe ringverbindingen, waarin aminozuren als bouwstenen zijn

gebruikt. Zij zijn gekenmerkt door de eigenschap blauwzuur af te splitsen en door het hebben van een aanhangende

suikergroep. Van de ca. 2000 plantensoorten met cyanogene glycosiden zijn de bekendste de Prunussoorten

abrikoos, pruim, perzik en wilde kers, waarvan de vruchtpitten amygdaline en prunasine bevatten.

Mevalonzuursynthese

Deze biosynthese levert in het kader van de goede en kwade vergiften als belangrijkste groep de

stero ï dglycosiden, hartglycosiden of cardenoliden. Zij hebben een stero ï dskelet, opgebouwd uit terpenen, de

oplosbaarheid wordt verhoogd door aanhangende suikers. Zij hebben alle een werking op het hart. Zij worden

toegepast als geneesmiddel en werden gebruikt als pijlgif. Ondanks de chemische gelijkenis zijn deze hartvergiften

afkomstig van zeer verschillende gewassen verspreid over de gehele wereld. Zij verschillen in skelet en suikers.
Vergif Afkomst

digitoxinen Digitalis purpurea, vingerhoedskruid

lanatosiden Digitalis lanata, wollig vingerhoedskruid

strophantinen Strophantus soorten, K en G strophantine

ouaba ï ne, identiek aan G strophantine id. en Acokanthera ouabais
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calotropine tweetal plantensoorten uit de fam. Asclepiadaceae

antiarine Antiaris toxicaria, Javaanse gifboom

scillaren Scilla maritima, zeeajuin

convallatoxine Convallaria majalis, lelietje van dalen

id. Ornithogalum umbellatum, vogelmelk

oleandrine Nerium oleander, oleander

evonine Evonymus europacus, kardinaalsmuts

hellebrine Helleborus niger, Kerstroos

bufotaline Bufo vulgaris, Europese pad

Acetaat-malonaatsynthese

Deze biosynthese levert als giftige groep de polyacetylenen, de polyinen; de belangrijkste

vertegenwoordigers zijn de chemisch identieke stoffen cicutoxine, oenanthotoxine, aethusine of cynapine. Het toxisch

effect is gelijk aan het chemisch niet-verwante picrotoxine uit de Anamirta cocculus. Deze stof werd toegepast als

antidotum in geval van een barbituraatvergiftiging.

cicutoxine Cicuta aquatica, waterscheerling

oenantho-toxine Oenantha crocata, dodemansvingers

aethusine of cynapine Aethusa cynapium, hondspeterselie. De honds-
peterselie bevat ook coniine

Van de genoemde stoffen wordt een aantal nog steeds toegepast in de allopathie en in het bijzonder in de

fytotherapie en de homeopathie. In de allopathische geneeskunde hebben de hartvergiften specifieke toepassingen

bij de diverse hartaandoeningen, in de fyto- en homeopathie worden voor de middelen brede indicatiegebieden

aangegeven. Door internationale organisaties en farmaceutische industrieën wordt in de binnenlanden van tropische

gebieden gezocht naar nieuwe moleculen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van nieuwe geneeskrachtige stoffen.

Ruwe geneesmiddelen zoals cannabis (hennep)1 worden weer van de plank gehaald om als actieve stof voor

dezelfde indicaties een nieuw leven te beginnen.
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