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Saponinen zijn glycosiden (steroïde of triterpenoïde) en komen voor in een groot aantal planten en plantproducten die een
belangrijke rol spelen binnen de dagelijkse voeding van de mens. Er is uitgebreid onderzoek gedaan met betrekking tot de
invloed van saponinen op membraanpermeabiliteit, de activiteit van het immuunsysteem, de cholesterolstofwisseling en
op de ontwikkeling van kanker. Daarnaast bestaat onderzoek waarin duidelijk gemaakt wordt dat saponinen de groei, de
voedingsinname en de reproductiecapaciteit beïnvloeden [1,2]. Dit betreft effecten die zowel positief als negatief kunnen
uitpakken. Het verhogende effect op de permeabiliteit van bepaalde membranen wordt bijvoorbeeld binnen de geneeskunde
gebruikt om de absorptie van bepaalde medicijnen in het maagdarmkanaal te verhogen [3]. Een effect dat ongewild de kans
op het doorsluizen van bepaalde voedingsantigenen verhoogt, waardoor de persoon in kwestie gevoeliger wordt voor de
ontwikkeling van auto-immuunziekten zoals diabetes en coeliakie [4,5]. Zeer veel planten bevatten saponinen en saponinen
worden zelfs geproduceerd door bepaalde bacteriën en ongewervelde zeedieren [6]. Sommige saponinen zijn duidelijk
toxisch, terwijl andere saponinen de gezondheid van de mens juist ondersteunen. Saponinen worden geproduceerd door
planten om zichzelf te beschermen tegen micro-organismen en insecten [7]. Saponinen behoren daarom tot de zogenaamde
fytotoxische stoffen. De toxiciteit ligt niet alleen in de antimicrobiële werking, maar tevens in de mogelijke remmende
werking op de opname van vitaminen en eiwitten via de darm [8].
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beschermen tegen haar ‘roofdieren’. Wordt het zaad dan toch gegeten,
dan moet het een aantal eigenschappen bezitten zoals:
1. resistent zijn tegen spijsverteringsenzymen
2. met behoud van kiemkracht in zijn geheel weer het spijsverteringskanaal van een dier verlaten
3. de darm verhoogd permeabel maken
4. toxinen bevatten die bij opname door de darm, leverresistent zijn en
5. dodelijk zijn voor het insect.
Juist de saponinen uit de ‘toxische’ voedingsmiddelen voldoen aan
deze voorwaarden. Echter: dezelfde strategiën worden gebruikt tegen
‘nieuwe’ roofdieren: de mens. Ook bij de mens wordt de darm kapot
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