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Fra kaptajn  
Vom til corona 
– med et simpelt eksempel  
på annelerede ringe

D205-figur1 

 

 

 

 

 

Internetstedet ChEBI (Chemical Entities 
of Biological Interest) [1] kan varmt an-
befales som opslags”værk” for oplysnin-
ger om biologisk relevante forbindelser og 
for den altid interessante klumme Entity 
of the month. I december 2020 havde 
ChEBI valgt at se nærmere på colchicin.

Dets systematiske navn

N-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9- 
oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-
7-yl]acetamid

indikerer, at der er tale om et system af 
annelerede ringe (engelsk: fused rings). 
Sådanne systemer frembyder et særligt 
nomenklaturproblem, nemlig at man 
ikke i almindelighed kan slå dem op et 
eller andet sted og se, hvordan ringato-
merne nummereres, så man kan tyde et 
sådant systematisk navn og finde ud af, 
hvor substitutenterne sidder. 

Nogle ringsystemer er stamforbin-
delser med egen nummerering, som 
anvendes, når de optræder alene, for 
eksempel heptalen, se figur 1. Når man 
annelerer (fusionerer) to eller flere 
sådanne ringsystemer, hvilket kan gøres 
på et utal af måder, får man brug for at 
fortælle hvordan og dernæst at num-
merere ringatomerne i de nye større ring-

systemer. Reglerne er omfattende, men 
fører i tilfældet her, hvor en benzenring 
er svejset på heptalens a-kant, så man får 
benzo[a]heptalen, forholdsvis let til den 
viste nummerering. Herefter er det ligetil 
at sætte substituenterne på i henhold 
til det systematiske navn. Den færdige 
struktur er også vist i figur 1.

Nomenklaturudvalget har på sin 
hjemmeside [2] danske oversættelser af 
de to korte (kun fire sider) vejledninger, 
som IUPAC har udfærdiget for hhv. 
uorganisk-kemisk og organisk-kemisk 
nomenklatur [3]. I den organiske blev 
der ikke plads til andet end en henvis-
ning til [4], hvor afsnittet Constructing 
fusion names fylder 80 sider. Da [4] fort-
sat kun er tilgængelig som trykt bog, kan 

læsere evt. opsøge [5], da ændringerne i 
anbefalingerne derfra i [4] er minimale.

Det giftige colchicin (fra Colchicum 
autumnale, høst-tidløs) er et virksomt 
medikament mod podagra (urinsur gigt 
eller kaptajn Vom-gigt, jf. figur 2). Når 
ChEBI havde udvalgt forbindelsen i de-
cember sidste år, var det imidlertid, fordi 
nylige undersøgelser tyder på, at det kan 
bruges ved behandling af covid-19. Der 
er allerede en del referencer på dette, men 
det tilkommer ikke nærværende skribent 
at gøre nærmere rede for dét. Man kan 
bekvemt starte med at læse hos ChEBI! 
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Figur 1. Længst til venstre stamforbindelsen heptalen, der består af to annelerede ringe, med dens faste nummerering. Tilordning 
af bogstaver til kanterne i forbindelse med konstruktion af fusionsnavne følger heraf. Tredje tegning viser den forbindelse, hvori en 
benzenring yderligere er sat sammen med heptalen, og dens navn. Endelig ses længst til højre colchicin, hvor vi nu er klar til at forstå 
nummereringen i det samlede system.   

Figur 2. Knold og Tot har gang i kaptajnens 
podagra-plagede fod i 1988. Billede fra [6].
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