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BIOSYNTHESE VAN ANTIKANKERSTOF ONTRAFELD
Wageningse onderzoekers hebben
de volledige biosynthese van kauniolide ontrafeld. Uit die stof zijn
onder meer medicijnen tegen kanker te maken.
Kauniolide behoort tot de zogeheten sesquiterpenen, een omvangrijke klasse – er zijn meer dan vierduizend beschreven – van stoffen die
in planten voorkomen. Kauniolide
behoort tot een groep natuurstoffen die werkt tegen kanker, parasieten en bacteriën. Maar hoe de natuur kauniolide maakt, was tot nu
toe niet bekend. In een gezamenlijke inspanning hebben Wageningse
plantkundigen en chemici die route nu ontrafeld.

Die zoektocht begon in moederkruid (Tanacetum parthenium), legt
plantenfysioloog Sander van der
Krol uit. Promovendus Qing Liu
wist vijf jaar geleden het gen te vinden dat een doorslaggevende rol
speelt in de biosynthese van kauniolide. Qing zette het gen in een tabaksplant en toonde aan dat die
vervolgens ook kauniolide produceerde. Een sluitend bewijs. Maar
hoe gaat het betrokken eiwit, een
zogeheten P450-eiwit, chemisch te
werk?
Voor die vraag werd organisch
chemicus Maurice Franssen ingeschakeld, expert op het gebied van
sesquiterpenen en hoe planten die
stoffen maken. Franssen was ‘stom-

verbaasd’ toen hem de casus van
het gevonden P450-eiwit (kauniolide-synthase) werd voorgelegd. ‘Ik
zag meteen hoe bijzonder dit eiwit
was. P450-eiwitten bouwen normaal gesproken een zuurstofatoom
in een organische stof. Deze doet
dat ook, maar sloopt hem er meteen weer uit!’
‘Twee reactiestappen verenigd
in het zelfde enzym’, vervolgt hij enthousiast. ‘Er zijn honderden van
dit soort enzymen, maar niet eentje
die dit kan. Dat maakt het zo
uniek.’ De studie van Qing sloot bovendien naadloos aan op werk van
eerdere promovendi van Franssen,
die probeerden de biosynthese van
op kauniolide lijkende stoffen te

ontrafelen. De chemische stappen
die het gevonden enzym katalyseert, waren in 1996 al door één van
de promovendi voorspeld.
Franssen ontrafelde vervolgens
het chemische proces. Het eiwit
zorgt er in opeenvolgende stappen
voor dat uiteindelijk de kenmerkende ringenstructuur van kauniolide ontstaat. ‘Een fraai staaltje
One-Wageningenonderzoek’, vindt
Franssen. Het is gepubliceerd in
Nature Communications. Van der
Krol: ‘Als je het basisskelet hebt,
kun je dat met andere P450-enzymen verder modificeren om allerlei
nieuwe varianten van kauniolide te
maken die mogelijk een nog betere
medicinale werking hebben.’ RK

VROUWEN ZITTEN LANGER VOL VAN DRANK

Aan de studie, gepubliceerd in het
Journal of Nutrition, deden 17
vrouwen en 17 mannen mee. Zij
moesten van tevoren 3 uur vasten.
Daarna kregen ze de ene keer een
halve liter bier en de andere keer
een halve liter frisdrank, die ze in
20 minuten moesten opdrinken.
Vervolgens werd er een MRI-scan
gemaakt.
Onderzoeker Guido Camps en
zijn collega’s van Humane Voeding ontdekten dat bij vrouwen de
vloeistof langer in de maag blijft
zitten. De hoeveelheid gas was bij
mannen en vrouwen hetzelfde,
dus het lijkt erop dat vooral de
hoeveelheid vloeistof een verklaring is voor het opgeblazen gevoel.
Over de rol van koolzuur kunnen
de wetenschappers niet zoveel
zeggen, omdat er in deze studie
geen vergelijkende groep was die
een drankje zonder koolzuur
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Vrouwen houden langer een volle maag dan mannen na het drinken van bier of frisdrank. Dit
verklaart mogelijk waarom vrouwen vaak langzamer drinken en
eerder last hebben van een
opgeblazen gevoel.

kreeg. Camps vertelt dat vrouwen
in de studie wel meer misselijkheid rapporteerden dan mannen.
‘Dat komt waarschijnlijk direct
door die langzamere maaglediging.’
Camps heeft nog geen exacte
verklaring voor het gevonden verschil tussen mannen en vrouwen.

‘We vermoeden dat de langzamere lediging komt doordat sommige vrouwelijke hormonen de
maag remmen. Maar we hebben
de hormonen niet gemeten, dus
daar kunnen we nu verder geen
uitspraak over doen.’
De resultaten zijn volgens
Camps relevant voor medisch en

voedingsonderzoek. Daar worden
nu standaardtijden gebruikt voor
de tijd die de maag erover doet om
leeg te worden. ‘Ons onderzoek,
samen met een aantal voorgaande
onderzoeken die in deze richting
wijzen, geeft aan dat er behoefte
is aan aparte referenties voor
mannen en vrouwen.’ TL
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