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General discussion and summary 

 

Redox energy is essential for life, as it fuels all our biochemical processes. Most of the 

redox energy is safely channeled in the biochemical networks, but for some unknown reason, 

part of the oxidizing energy flow is uncontrolled. This deranged energy can, seemingly quite 

randomly, damage our cells. This oxidative damage is involved in all kinds of diseases, and 

ultimately, when too much oxidative damage has accumulated, death is our inevitable destiny. 

In a healthy body the oxidizing and reducing forces are - to a large extend - balanced and 

generate a reasonably controlled energy flow in which the accumulation of oxidative damage 

is kept within limits, and we can enjoy a healthy life for, on average, 80 years. Intriguingly, 

the deranged energy also has a good side; e.g. it also triggers the healing process. 

 

In Chapter 1, we outlined and extensively discussed how flavonoids might be used to 

modulate and redirect deranged redox energy. Our hypothesis is that flavonoids can modulate 

the redox energy in such a way that its ‘destructive’ power is mitigated, while its ‘healing’ 

power is retained or even raised. The fundament for this is found in the hard-soft acid base 

concept. ‘Hard’ and therefore rather indiscriminative damaging energy is generated by the 

formation of reactive oxidizing species as a byproduct in e.g. the oxidative phosphorylation 

that generates ATP. Flavonoids are very efficient in capturing this hard energy, and after 

capturing flavonoids convert the hard energy into relatively ‘soft’ energy. The hypothesis is 

that by making the energy softer, protective redox switches are more efficiently switched on. 

 

A very practical problem is that the bioavailability of flavonoids is relatively poor. They 

are extensively metabolized, and only relatively low concentrations of the ‘free’ flavonoid 

aglycon have been detected in blood after oral administration. As outlined in chapter 1, the 

entero-hepatic cycle of flavonoids and the local de-glucuronidation of flavonoid metabolites 

may direct the flavonoid to the sites where they have to display their redox modulating 

activity. An alternative is intravenous administration that has been practiced with the 

flavonoid monoHER in which relatively high concentrations can be reached. A simple way 

to effectively direct a bioactive flavonoid to its site of action is to locally administer the 

compound, e.g. in wound dressings. In this way systemic toxicity is prevented, and the 

therapy is expected to be more effective. Newly developed wound dressings contain a 

mixture of anti-inflammatory and antibacterial agents (e.g. flavonoids), growth factors, 

immune factors, moisture in a multi-layer. The main complications are the large variation in 

exudates, bacterial infection, moisture, and the unpredictable microenvironment. As outlined 

in Chapter 2, most of the advanced dressings are still under development, and their 

performance in clinical practice still needs to be tested. 

 

Regarding the distribution of flavonoids over the body, an interesting finding is found after 

intravenous administration of the flavonoid monoHER in mice. MonoHER or a metabolite 

of monoHER appear to be still present in arterial endothelial cells and muscle cell long after 

all the monoHER has been cleared from the blood[1]. This local retention of monoHER 

especially at this site calls for further research. 

 

Although many studies are devoted to the free radical scavenging and redox modulation 

by flavonoids, the molecular mechanism still remains enigmatic and only slowly evolves. In 

Chapter 3, we examined how the redox energy is stored in the quercetin radical (Q•).The 

ESR spectrum and DFT calculation of Q• and structurally related radicals both suggest that 
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the UE of Q• is mostly delocalized in the B ring and partly on the AC ring. The negatively 

charged oxygen groups in the B ring (3′ and 4′) of Q• have an electron-donating effect that 

attract and stabilize the UE in the B ring. Radicals structurally related to Q• indicate that the 

negatively charged oxygen at 4′ has more of an effect on concentrating the UE in ring B than 

the negatively charged oxygen at 3′. The DFT calculation showed that an OH group at the 3-

position of the AC ring is essential for concentrating the radical on the C2–C3 double bond. 

All these effects help to explain how the high energy of the UE is captured and a stable Q• is 

generated, which is pivotal in the antioxidant activity of quercetin (Q). 

 

Most studies do not consider that the actual redox modulation comprises of a series of 

sequential reactions in which the energy flows through the molecule. Therefore, we examined 

how the redox energy flows through the molecule during Q’s antioxidant activity, by 

combining experimental data with quantum calculations. As shown in Chapter 4, it appears 

that several main pathways are possible. Pivotal are subsequently: deprotonation of the 7-OH 

group; intramolecular hydrogen transfer from the 3-OH group to the 4-Oxygen atom; electron 

transfer leading to two conformers of the Q radical; deprotonation of the OH groups in the 

B-ring, leading to three different deprotonated Q radicals; and finally electron transfer of 

each deprotonated Q radical to form the corresponding quercetin quinones. The quinone in 

which the carbonyl groups are the most separated, has the lowest energy content, and is the 

most abundant quinone. The pathways are also intertwined. The calculations show that Q can 

pick up redox energy at various sites of the molecule which explains Q’s ability to scavenge 

all sorts of reactive oxidizing species. There were already some clues that pointed towards 

the flexibility of the antioxidant activity of Q: Q contains more than one antioxidant 

“pharmacophore” and both pharmacophores do not work separately but interact [2, 3]. The 

flexibility of the flow of the redox energy through the molecule adds to the efficiency and 

increases the versatility of Q’s redox modulating potency. 

 

In Chapter 5, we reevaluated the Structure Activity Relationship (SAR) of a series of 

relatively simple, structurally closely related phenolic compounds. The SAR is a valuable 

tool in ‘understanding’ differences between compounds and elucidating the molecular mode 

of action. In our re-evaluation, we observed that even within our series of structurally closely 

related compounds, the redox modulating activity of the tested compounds did not proceed 

according to the same molecular mechanism.  This indicates that we need to further 

investigate the SAR of the simple phenolic compounds, before we can start building a SAR 

that includes more complex poly-phenolic compounds such as the flavonoids. 

 

In Chapter 1, we also summarized some questions that we would like to answer. These 

are: 

• The high rates of radical scavenging of some compounds that seems to exceed the 

diffusion rate constant.  

• Explain why a relatively low concentration of flavonoid is able to protect against an 

excess of ROS.  

• Examine how redox modulators ‘modulate’ the energy on a molecular level (the 

‘efficacy’ of redox modulators).  

• Establish a stimulus-effect relationship for redox modulators. We still do not know how 

to choose the appropriate redox modulator for a specific disease. 
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• Further establish how the redox modulators fit into molecules of the recipient complex 

like a piece of mosaic that finds its place in a pattern. 

 

The way to go is to invent new tools to examine redox modulators. The new perspectives 

this generates should be connected to the perspectives created using the old tools. Our 

research underlines that to come closer to the solution, the different views should be 

combined to create a more complete picture of flavonoids as illustrated in the figure. Then, 

after skillfully applying Occam’s razor, we might look through the Yin and Yang and have a 

glimpse at nature’s simple perfection. 

 

 
    
Fig 1. By combining the results obtained with different techniques and from different perspectives, a more complete 
picture on the redox modulating nature of flavonoids can be obtained. Like in the metaphor, you than see that it is 

not a tree, a wall, a snake or a rope; it is an elephant. And when you look even closer you notice it is alive and has 

feelings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   General discussion and summary 

 169 

Reference 

 
1. Lemmens, K. J.; van de Wier, B.; Vaes, N.; Ghosh, M.; van Zandvoort, M. A.; van der Vijgh, W. J.; Bast, 

A.; Haenen, G. R., The flavonoid 7-mono-O-(β-hydroxyethyl)-rutoside is able to protect endothelial cells 
by a direct antioxidant effect. Toxicology in vitro 2014, 28, (4), 538-543. 

2. Heijnen, C. G.; Haenen, G. R.; Vekemans, J. A.; Bast, A., Peroxynitrite scavenging of flavonoids: 

structure activity relationship. Environmental Toxicology and Pharmacology 2001, 10, (4), 199-206. 
3. Heijnen, C. G.; Haenen, G. R.; Minou Oostveen, R.; Stalpers, E. M.; Bast, A., Protection of flavonoids 

against lipid peroxidation: the structure activity relationship revisited. Free Radical Research 2002, 36, 

(5), 575-581. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Chapter 7 
 

 

Nederlandse samenvatting en algemene 

discussie 
  



Chapter 7 

 

 

 172 

Algemene discussie en samenvatting  

 

Redox-energie is essentieel voor ons leven, omdat het al onze biochemische processen 

voedt. De meeste redoxenergie wordt veilig door de biochemische netwerken geloodst, maar 

om een onbekende reden is een deel van de oxiderende energiestroom ongecontroleerd. Deze 

ontspoorde energie kan, schijnbaar vrij willekeurig, onze cellen beschadigen. Deze 

oxidatieve schade is betrokken bij allerlei ziekten, en uiteindelijk, wanneer er te veel 

oxidatieve schade zich opstapelt, is dood onze onvermijdelijke bestemming. In een gezond 

lichaam zijn de oxiderende en reducerende krachten - grotendeels - in evenwicht en genereren 

ze een redelijk goed gecontroleerde energiestroom waardoor de ophoping van oxidatieve 

schade binnen de perken wordt gehouden, en kunnen we gemiddeld 80 jaar van een gezond 

leven genieten. Het is intrigerend dat de ontspoorde energie ook een goede kant heeft; bijv. 

het zet ook het genezingsproces in gang.  

 

In hoofdstuk 1 hebben we uiteengezet en uitgebreid bediscussieerd hoe flavonoïden 

kunnen worden gebruikt om ontspoorde redoxenergie te moduleren en te sturen. Onze 

hypothese is dat flavonoïden de ontspoorde redoxenergie zodanig kunnen moduleren dat de 

‘destructieve’ kracht wordt verzacht, terwijl de ‘genezende’ kracht wordt behouden of zelfs 

versterkt. Het fundament hiervoor wordt gevonden in het hard-soft acid base-concept. ‘Harde’ 

en daarom nogal willekeurige schadelijke energie wordt gegenereerd door de vorming van 

reactieve oxiderende moleculen als bijproduct in b.v. de oxidatieve fosforylering die ATP 

genereert. Flavonoïden kunnen deze harde energie zeer efficiënt invangen, en na het invangen 

zetten flavonoïden de harde energie om in relatief ‘zachte’ energie. De hypothese is dat door 

de energie zachter te maken, beschermende redoxschakelaars eerder worden aangezet.  

 

Een heel praktisch probleem is dat de biologische beschikbaarheid van flavonoïden relatief 

slecht is. Ze worden uitgebreid gemetaboliseerd en alleen relatief lage concentraties van het 

‘vrije’ flavonoïde aglycon zijn na orale toediening in het bloed aangetroffen. Zoals 

uiteengezet in hoofdstuk 1, kan de entero-hepatische cyclus van flavonoïden en de lokale de-

glucuronidering van flavonoïde-metabolieten een flavonoïde naar de plaats leiden waar het 

zijn redox-modulerende activiteit moet vertonen. Een alternatief voor orale toediening is 

intraveneuze toediening die is toegepast met de flavonoïde monoHER waarmee relatief hoge 

concentraties kunnen worden bereikt.  

 

Een eenvoudige manier om een bioactieve flavonoïde effectief naar zijn werkingsplaats te 

leiden, is door de verbinding lokaal toe te dienen, b.v. in wondverbanden. Op deze manier 

wordt systemische toxiciteit voorkomen en wordt verwacht dat de therapie effectiever is. 

Nieuw ontwikkelde wondverbanden bevatten een mengsel van ontstekingsremmende en 

antibacteriële middelen (bijv. flavonoïden), groeifactoren, immuunfactoren in een 

meerlaagse pleister. De belangrijkste complicaties zijn de grote variatie in exsudaat, de aard 

van de bacteriële infectie en vocht, en de onvoorspelbare micro-omgeving. Zoals uiteengezet 

in hoofdstuk 2, zijn de meeste geavanceerde verbanden nog in ontwikkeling en moet hun 

effectiviteit in de klinische praktijk nog worden bewezen. 

 

Een interessante bevinding is gedaan na intraveneuze toediening van het flavonoïde 

monoHER bij muizen. MonoHER of een metaboliet van monoHER lijkt nog steeds aanwezig 

te zijn in arteriële endotheelcellen en spiercellen, lang nadat al het monoHER uit het bloed is 
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verdwenen1. Deze lokale retentie van monoHER, vooral op deze plaats, vraagt om verder 

onderzoek.  

 

Hoewel veel studies zijn gewijd aan het invangen van vrije radicalen en de redoxmodulatie 

door flavonoïden, blijft het moleculaire mechanisme nog steeds raadselachtig en gaat de 

ontwikkeling van onze kennis op dit gebied traag. In Hoofdstuk 3 hebben we onderzocht hoe 

de redoxenergie wordt opgeslagen in de quercetine-radicaal (Q•). Het ESR-spectrum en de 

DFT-berekening van Q• en structureel verwante radicalen suggereren beide dat het ongepaard 

elektron van Q• grotendeels is gedelokaliseerd in de B-ring en gedeeltelijk op de AC-ring. 

De negatief geladen zuurstofatomen in de B-ring (op de 3 ′ en 4 ′ positie) van Q• hebben een 

elektrondonerend effect dat het ongepaard elektron in de B-ring aantrekt en stabiliseert. 

Radicalen die structureel verwant zijn aan Q• geven aan dat de negatief geladen zuurstof op 

4 ′ meer effect heeft op de concentratie van het ongepaard elektron in ring B dan de negatief 

geladen zuurstof op 3 ′. De DFT-berekening toonde aan dat een OH-groep op de 3-positie 

van de AC-ring essentieel is voor het concentreren van de radicaal op de C2-C3 dubbele 

binding. Al deze effecten helpen verklaren hoe de hoge energie van het ongepaarde elektron 

wordt opgevangen en een stabiel Q• wordt gegenereerd. Deze stabilisatie is cruciaal in de 

antioxiderende activiteit van quercetine (Q). 

 

De meeste onderzoeken gaan er niet van uit dat de feitelijke redox-modulatie bestaat uit 

een reeks opeenvolgende reacties waarin de energie door het molecuul stroomt. Daarom 

hebben we onderzocht hoe de redoxenergie door het molecuul stroomt tijdens de antioxidant 

activiteit van Q, door experimentele gegevens te combineren met kwantumberekeningen. 

Zoals blijkt uit hoofdstuk 4, blijkt dat er meerdere hoofdroutes voor de energie mogelijk zijn. 

Centraal staan achtereenvolgend: deprotonering van de 7-OH-groep; intramoleculaire 

waterstofoverdracht van de 3-OH-groep naar het 4-zuurstofatoom; elektronenoverdracht die 

leidt tot twee conformeren van het Q-radicaal; deprotonering van de OH-groepen in de B-

ring, wat leidt tot drie verschillende gedeprotoneerde Q-radicalen; en tenslotte een 

elektronoverdracht van elk gedeprotoneerd Q-radicaal om de overeenkomstige quercetine-

chinonen te vormen. Het chinon waarin de carbonylgroepen het verst uit elkaar liggen, heeft 

de laagste energie-inhoud en is het meest voorkomende chinon. De paden zijn ook met elkaar 

verweven. De berekeningen laten zien dat Q redoxenergie kan opnemen op verschillende 

plaatsen van het molecuul, wat verklaart waarom Q allerlei reactieve oxiderende soorten 

efficiënt kan invangen. Er waren al enkele aanwijzingen die wezen op de flexibiliteit van de 

antioxidant activiteit van Q: Q bevat meer dan één antioxidant "farmacofoor" en beide 

farmacoforen werken niet afzonderlijk maar werken samen 2, 3. De flexibiliteit van de stroom 

van de redoxenergie door de molecuul draagt bij aan de efficiëntie en vergroot de 

veelzijdigheid van Q's redox-modulerende potentie.  

 

In Hoofdstuk 5 hebben we de Structuur-Activiteit Relatie (SAR) van een reeks relatief 

eenvoudige, structureel nauw verwante fenolische verbindingen opnieuw geëvalueerd. De 

SAR is een waardevol hulpmiddel om verschillen tussen verbindingen te ‘begrijpen’ en het 

moleculaire werkingsmechanisme op te helderen. Bij onze herevaluatie hebben we 

opgemerkt dat zelfs binnen een reeks van structureel nauw verwante verbindingen, de redox-

modulerende activiteit niet volgens hetzelfde moleculaire mechanisme verloopt. Dit geeft 

aan dat we de SAR van de eenvoudige fenolische verbindingen verder moeten onderzoeken, 

voordat we kunnen beginnen met het bouwen van een SAR van meer complexe poly-

fenolische verbindingen zoals de flavonoïden.  
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In hoofdstuk 1 hebben we enkele bevindingen en vragen opgesomd die we graag nader 

willen onderzoeken. Dit zijn:  

• De hoge reactiesnelheid waarmee sommige verbindingen radicalen invangen, een 

reactiesnelheid de diffusiesnelheidsconstante lijkt te overschrijden.  

• Nader onderzoeken hoe een relatief lage concentratie flavonoïde bescherming kan 

bieden tegen een groet overmaat aan reactieve oxiderende moleculen.  

• Nader onderzoek hoe redoxmodulatoren de energie ‘moduleren’ op moleculair 

niveau (de ‘efficacy’ van redoxmodulatoren).  

• Een stimulus-effect relatie ontwikkelen voor redoxmodulatoren. We weten nog 

steeds niet hoe we de juiste redox-modulator moeten kiezen voor een specifieke ziekte.  

• Verder nagaan hoe de redox-modulatoren passen in moleculen van de cel, zoals 

een stuk mozaïek dat zijn plaats in een patroon vindt.  

 

Ons onderzoek geeft aan dat we verder moeten gaan met het ontwikkelen van nieuwe 

methoden om redoxmodulatoren te onderzoeken. De nieuwe perspectieven die dit genereert, 

moeten worden verbonden met de perspectieven die met de oude methoden zijn gecreëerd. 

Ons onderzoek onderstreept dat om dichter bij de oplossing te komen, de verschillende 

opvattingen moeten worden gecombineerd om een completer beeld van flavonoïden te 

creëren, zoals geïllustreerd in figuur 1. Dan, nadat we Ockham’s scheermes vakkundig 

hebben toegepast, kunnen we door de Yin en Yang heen kijken en een glimp opvangen van 

de simpele perfectie van de natuur.  

 

 
Fig 1. Door de resultaten verkregen met verschillende technieken en vanuit verschillende perspectieven te 

combineren, kan een completer beeld worden verkregen van de redox-modulerende aard van flavonoïden. Zoals in 
de metafoor, zie je dan dat het geen boom, muur, slang of touw is; het is een olifant. En als je nog beter kijkt, zie je 

dat het leeft en gevoelens heeft. 

 

 

 

 




