
 
SYNOPSIS 

Ricin toxin, ricin agglutinin og abrin toxin 
 
Frøene fra Ricinus communis (da.: kristpalme el.amerikansk olieplante) er giftige for dyr, 
mennesker og insekter. Hermann Stillmark opdagede i 1888, at et ekstrakt fra frøene agglutinerede 
erythrocytter og kaldte agglutininet for ricin. Det var det første plante-lektin, der blev beskrevet. 
Det har imidlertid vist sig, at det Stillmark isolerede som ca. 5% af frøvægten var ikke ét men to 
toxiner, nemlig et agglutinerende protein (Ricinus communis agglutinin, RCA, RCA-I, RCA120) og 
et toxisk protein, ricin (ricin toxin, RT, RCA-II, RCA60). RCA er ikke særlig cytotoxisk, men stærkt 
agglutinerende, ricin toxin er særdeles giftigt, men ikke særlig agglutinerende. RCA har ingen 
giftvirkning oralt modsat ricin.  
 
Strukturelt er RCA og ricin i familie og i familie med andre ribosome-inactivating proteins (RIP) 
toxiner.  
 
Ricin består af en disulfidbundet heterodimer i form af en A- og en B-kæde på henholdsvis 32 og 34 
kDa; derfor kaldes ricin toxin sommetider – meget forvirrende – for RCA60. B-kæden har lectin-
egenskaber med affinitet for galactose og N-acetylgalactosamin og A-kæden har enzymatisk 
aktivitet overfor ribosomal proteinsyntese, idet den depurinerer GAGA-loops i 28S subunit 
ribosomalt RNA, der herved inaktiveres. Ricin toxin tilhører type 2 RIPs (ribosomal inactivating 
proteins). LD50 i.p. (mus, 4 dage) er ca. 20 g/kg.  
RCA er et 120 kDa glycoprotein bestående af to non-covalent associerede subunits af hver to 
disulfid-bundne kæder. Disse to kæder (A og B) har ret stor homologi med ricin toxins A og B 
kæder, specielt mht. A-kæden (A-kæden har 18 aminosyre-forskelle ud af 266 og B-kæden har 40 
ud af 260 aminosyrerester), men forskellene er altså tilstrækkelige til at RCA’s funktionelle 
egenskaber er forskellige fra ricin toxinet. 
Ricinin er ikke et protein men et alkaloid fra ricinus-frøene og er også giftigt 
Shiga (Shigella) og shiga-lignende (E.coli) toxiner tilhører også type 2 RIP 
Abrin er også et RIP type 2 plantetoxin (fra Abrus precatorius, rosary pea) – formentlig 10-100 x 
giftigere end ricin. Ikke at forveksle med abrine. 
RIP type 1 (enkelt-kæde toxiner) findes i en række planter 
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