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Impact paragraph 

 

Like a car that depends on the energy liberated by the controlled burning of fuel to move, 

we need the energy liberated by the controlled burning of sugars and lipids to grow, move, 

think and reproduce. This burning, or ‘oxidation’ of nutrients takes place in our cells.  For 

some unknown reason, a substantial part of this oxidation process is not well controlled. The 

uncontrolled oxidative energy that escapes the process is very reactive and can damage e.g. 

DNA and proteins. The oxidation of DNA can result in cancer. The oxidation of proteins in 

our skin results in the formation of age-pigments. In the manifestation of most diseases, the 

deranged energy appears to have an important role. Luckily, our cells have an antioxidant 

defense system that can keep the oxidative damage within reasonable limits. Therefore, we 

can enjoy a healthy life for, on average, 80 years, until too much oxidative damage has 

accumulated.  

 

Intriguingly, the deranged energy also has a good side. We use the lethal potency of the 

redox energy to our benefit in the killing of bacteria and viruses. In addition, the deranged 

redox energy appears to play a key role in the healing process, and the redox ‘damage’ of 

DNA is thought to be a driving force in evolution. 

 

Within this playfield of opposing internal and external forces that contain both good and 

bad (Yin and Yang), we are gifted with the ability to intervene to some extend at our own 

free will, and to do our ‘best’ by choosing the right lifestyle, diet or ‘therapy’. This thesis is 

dedicated to extending our knowledge on the modulation of the redox processes by a specific 

class of antioxidants, namely the flavonoids. For the reasons given above, this is done from 

the energy perspective. 

 

Flavonoids are a class of colored compounds found in plants, and they are abundantly 

present in our diet. It has been reported that a high intake of flavonoids is associated with a 

reduced incidence of cancer, cardiovascular diseases and other diseases in which the energy 

production has run out of control. Although the paradigm that flavonoids protect by their 

redox modulating properties is widely accepted, the exact molecular mechanism of this 

protection is not known. We need to have this fundamental knowledge, e.g. to rationally 

select the proper flavonoid for a specific disease. 

  

One of the practical problems of the use of flavonoids, is that they are poorly absorbed in 

gastro-intestinal tract. Moreover, once absorbed, they are extensively metabolized and 

readily excreted. A simple way to make sure that flavonoids are delivered to the part of the 

body they must act, is to administer them locally by wound dressing. 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. 

 

In the other parts of the theses, the molecular mechanism of the redox modulation of 

flavonoids is examined. For the flavonoid quercetin, it is determined in which part of the 

molecule the energy it picks up, is stored. It is also predicted how the energy flows through 
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the molecule when quercetin has absorbed the energy. Our research show that quercetin can 

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

scavenge all sorts of reactive oxidizing species.  

 

To find out how these results obtained with quercetin can be extrapolated to other 

flavonoids, the group consists of over 5.000 compounds, we tried to determine the relation 

between the chemical structure of flavonoids and their redox modulating activity. Already 

many structure-activity relationships on the redox modulating activity of flavonoids exist, 

but none of them is completely satisfying. Therefore, we used a bottom up approach. We 

started by examining a series of simple phenolic compounds, that can be regarded as 

simplified flavonoid. We found that even within this group of structurally closed related 

compound, not all compound displayed the same type of redox modulating activity. This is 

important, because for a structure-activity relationship it is mandatory that all compounds 

have the same type of activity. The consequence is that for making a structure-activity of 

flavonoids, we first need to examine the type of activity, and group the flavonoids according 

to the type of activity. Each group will have a different structure-activity relationship. In our 

study with the simple phenolic compounds, we developed a strategy to classify compounds, 

which can be used in future research as a fundament for constructing more accurate structure 

activity relationships on flavonoids. 

 

One of the common denominators in our approach is that we look at the redox modulation 

with various tools and from various points of view. Our research underlines that to come 

closer to the solution, the different perspectives should be combined to create a more 

complete picture as illustrated in the figure and try to look through the Yin and Yang. 

 

 
 

 
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. 
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Impact paragraaf (Nederlands) 

 

Net als een auto die afhankelijk is van de energie die vrijkomt door gecontroleerde 

verbranding van brandstof om te rijden, hebben we de energie nodig die vrijkomt door de 

gecontroleerde verbranding van suikers en lipiden om te groeien, te bewegen, te denken en 

ons voort te planten. Deze verbranding of ‘oxidatie’ van voedingsstoffen vindt plaats in onze 

cellen. Om een onbekende reden is een substantieel deel van de energiestroom uit dit 

oxidatieproces niet goed gecontroleerd. De ontspoorde oxidatieve energie die aan het proces 

ontsnapt is zeer reactief en kan b.v. DNA en eiwitten ‘verbranden’. De oxidatie van DNA 

kan kanker veroorzaken. De oxidatie van eiwitten in onze huid resulteert in de vorming van 

ouderdomspigmenten. In de manifestatie van de meeste ziekten blijkt de ontspoorde energie 

een belangrijke rol te spelen. Gelukkig hebben onze cellen een anti-oxidant netwerk dat de 

oxidatieve schade binnen redelijke grenzen kan houden. Daarom kunnen we gemiddeld 80 

jaar van een gezond leven genieten, totdat er te veel oxidatieve schade is opgehoopt. Het is 

intrigerend dat de ontspoorde energie ook een goede kant heeft. We gebruiken de dodelijke 

kracht van de redoxenergie in ons voordeel bij het doden van bacteriën en virussen. 

Bovendien lijkt de ontspoorde redox-energie een sleutelrol te spelen in het genezingsproces, 

en wordt aangenomen dat de redox ‘schade’ van DNA een drijvende kracht is in de evolutie.  

 

Binnen dit speelveld van tegengestelde interne en externe krachten die zowel goede als 

slechte elementen bevatten (Yin en Yang), zijn we begiftigd met het vermogen om tot op 

zekere hoogte in te grijpen met onze eigen vrije wil, en om ons 'best' te doen door de juiste 

levensstijl, dieet of 'therapie' te kiezen. Dit proefschrift is gewijd aan het uitbreiden van onze 

kennis over de modulatie van de redoxprocessen door een specifieke klasse van antioxidanten, 

namelijk de flavonoïden.  

 

Om bovenstaande redenen wordt dit gedaan vanuit het “energie perspectief”. Flavonoïden 

zijn een klasse van gekleurde verbindingen die in planten worden aangetroffen en dus ook in 

ons dieet, voornamelijk in groente en fruit. Er is gevonden dat een hoge inname van 

flavonoïden gepaard gaat met een verminderde incidentie aan kanker, hart- en vaatziekten. 

Hoewel het paradigma dat flavonoïden beschermen door hun redox-modulerende 

eigenschappen algemeen wordt aanvaard, is het exacte moleculaire mechanisme van deze 

bescherming niet bekend. We hebben deze fundamentele kennis nodig, b.v. om op een 

rationele manier de juiste flavonoïde voor een specifieke ziekte te selecteren. Een van de 

praktische problemen bij het gebruik van flavonoïden is dat ze slecht worden opgenomen in 

het maagdarmkanaal. Bovendien worden ze, eenmaal geabsorbeerd, uitgebreid 

gemetaboliseerd en snel uitgescheiden.  

 

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 beschreven 

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

effectiviteit in de klinische praktijk nog worden bewezen. 
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Een eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat flavonoïden op de plaats van werking 

komen, is door ze lokaal toe te dienen via een wondverband. Nieuw ontwikkelde 

wondverbanden bevatten een mengsel van ontstekingsremmende en antibacteriële middelen 

(bijv. flavonoïden), groeifactoren, immuunfactoren, vocht 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 beschreven in hoofdstuk 2, zijn de 

meeste geavanceerde verbanden nog in ontwikkeling, en moet hun effectiviteit in de klinische 

praktijk nog worden bewezen.  

 

In de andere hoofdstukken van het proefschrift wordt het moleculaire mechanisme van de 

redoxmodulatie van flavonoïden onderzocht. Voor het flavonoïde quercetine wordt bepaald 

in welk deel van het molecuul de energie die het opneemt, wordt opgeslagen. Ook wordt 

voorspeld hoe de energie door het molecuul stroomt wanneer quercetine de energie heeft 

opgenomen. Ons onderzoek toont aan dat quercetine redoxenergie kan opnemen op 

verschillende plaatsen van het molecuul, wat verklaart waarom quercetine allerlei reactieve 

oxiderende soorten efficiënt kan vangen. Om erachter te komen hoe deze resultaten 

verkregen met quercetine kunnen worden geëxtrapoleerd naar andere flavonoïden, de groep 

bestaat uit meer dan 5.000 verbindingen, hebben we geprobeerd de relatie te bepalen tussen 

de chemische structuur van flavonoïden en hun redox-modulerende activiteit. Er bestaan al 

veel structuur-activiteit relaties met betrekking tot de redox-modulerende activiteit van 

flavonoïden, maar geen enkele is volledig bevredigend. Daarom hebben we een bottom-up 

benadering gehanteerd.  

 

We zijn begonnen met het onderzoeken van een reeks eenvoudige fenolische verbindingen, 

die als vereenvoudigde flavonoïde kunnen worden beschouwd. We ontdekten dat zelfs 

binnen deze groep van structureel sterk verwante verbindingen, niet alle verbindingen 

dezelfde soort redox-modulerende activiteit vertoonden. Dit is belangrijk, omdat het voor een 

structuur-activiteit relatie het noodzakelijk is dat alle verbindingen dezelfde soort activiteit 

hebben. Het gevolg is dat we voor het maken van een structuur-activiteit relatie van 

flavonoïden eerst het type activiteit moeten bepalen en vervolgens de flavonoïden groeperen 

volgens het type activiteit. Elke groep heeft een andere structuur-activiteit relatie. In onze 

studie met de eenvoudige fenolische verbindingen hebben we een strategie ontwikkeld om 

verbindingen te classificeren, die in toekomstig onderzoek kan worden gebruikt als basis voor 

het construeren van nauwkeurigere structuur-activiteit relaties op flavonoïden.  

 

Een van de gemene delers in onze aanpak is dat we de redoxmodulatie met verschillende 

methoden en vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Ons onderzoek onderstreept dat 

om dichter bij de oplossing te komen, de verschillende perspectieven gecombineerd moeten 

worden om een completer beeld te creëren, zoals geïllustreerd in figuur 1, en proberen door 

de Yin en Yang heen te kijken. 
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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. 

 

 




