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SANTRAUKA 

Tadas Eimontas. Flavonoidų, kaip citochromą c redukuojančių junginių, tyrimas: magistro 

baigiamasis darbas/ Mokslinė vadovė Prof. Dr. Sonata Trumbeckaitė; Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto medicinos akademija, Farmacijos fakulteto, Farmakognozijos katedra. – Kaunas, 2016. 

Tikslas: Ištirti flavonoidų - kvercetino, miricetino, kemferolio ir jų glikozidų gebėjimą 

redukuoti citochromą c. 

Uždaviniai: 1) Ištirti analizuojamų flavonoidų gebėjimą redukuoti citochromą c, priklausomai 

nuo struktūros B žiede  esančių hidroksilo grupių skaičiaus. 2) Ištirti tiriamųjų flavonoidų struktūroje 

esančios cukrinės dalies įtaką redukuojant citochromą c. 3) Įvertinti gautus rezultatus ir palyginti 

tiriamųjų flavonoidų gebėjimą redukuoti citochromą c. 

Tyrimo metodai: Tyrimu siekta nustatyti 10 µM ir 20 µM kvercetino, miricetino, kemferolio 

ir jų glikozidų  įtaką citochromo c redokso būklei in vitro. Šiam tikslui naudotas spektrofotometrinis 

metodas.  Absorbcijos spektras buvo matuojamas 500-600 nm bangos ilgių intervale. Citochromo c 

absorbcijos maksimumas fiksuotas 550nm bangos ilgyje. Rezultatai fiksuoti 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 ir 21 

tyrimo minutėmis. Standartinis reduktorius – ditionitas, kurio redukuoto citochromo c rodiklis 

skaičiavimuose prilyginamas 100%.  

Rezultatai:  Tiriant 10 µM flavonoidų gebėjimą redukuoti citochromą c 21 tyrimo 

minutę gauti rezultatai: miricetinas - 74,2 ± 5,3%, miricitrinas – 59,9 ± 4,5%, kvercetinas – 52,4 ± 

3,1%, kemferolis – 43,5 ± 2,9%, izokvercitrinas – 41,7 ± 3,1%, rutinas – 39,6 ± 1,7%, kvercitrinas – 

38,3 ± 2,7%, hiperozidas – 36,2 ± 2,1% ir astragalinas – 30 ± 6,6%. Atliekant tyrimus su 20 µM 

flavonoidais: miricetinas – 80,2 ± 7,2%, miricitrinas – 65,5 ± 8,9%, kvercetinas – 61,7 ± 3%, 

kemferolis – 51,9 ± 4,9%, astragalinas - 39,7 ± 1,7%, kvercitrinas - 40,3 ± 6%, rutinas - 37 ± 1%, 

hiperozidas – 35,9 ± 1,8%, izokvercitrinas - 35,9 ± 5,8%.   

Išvados: Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad kuo daugiau  flavonoidų struktūros B žiede yra 

hidroksilo grupių, tuo junginys pasižymi stipresnėmis savybėmis redukuodamas citochromą c. Kartu 

nustatyta, jog flavonoidų struktūros B žiede 5 pozicijoje esanti hidroksilinė grupė pasireiškia 

stipresnėmis redukcinėmis savybėmis nei prisijungiančios 3 ar 4 padėtyse. Taip pat nustatyta, kad bet 

kokios cukrinės dalies prisijungimas prie flavonoido struktūros silpnina jo redukcines savybes. 
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SUMMARY 

Tadas Eimontas. Evaluation of flavonoids as compounds reducing cytochrome c: Master's 

thesis/ Scientific leader Prof. Dr. Sonata Trumbeckaitė; Lithuanian University of Health Sciences, 

Medical ACADEMY, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy. – Kaunas, 2016. 

Aim. To test ability of flavonoids, quercetin, myricetin, kaempferol and their glycosides to 

reduce cytochrome C. 

Tasks. 1) To evaluate ability of analysed flavonoids to reduce cytochrome c based on the 

amount of hydroxyl groups in the ring B of the structure. 2) To evaluate the effect of sugar-part of the 

analysed flavonoids structure on ability to reduce cytochrome C. 3) To evaluate the results and to 

compare ability of analysed flavonoids to reduce cytochrome c. 

Research methods. This study was aimed to tests the effect of quercetin, myricetin, 

kaempferol and their glycosides (10 µM and 20 µM) on cytochrome c redox status in vitro. The 

spectrophotometry method was applied. The absorption spectre was measured at the wave length 

interval of 500-600 nm. The maximal value of the cytochrome c absorption was observed at the 

550nm wave length. The results were recorded at the 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 21 min of the test. 

Standard reducer – dithionite (its reduced cytochrome c value was considered as 100% during the 

calculations).  

Results. The following results were obtained regarding ability of flavonoids to reduce 

cytochrome C at the level of 10 µM (results of the 21st min): myricetin - 74.2 ± 5.3%, myricitrin – 59.9 

± 4.5%, quercetin – 52.4 ± 3.1%, kaempferol – 43.5 ± 2.9%, isoquercitrin – 41.7 ± 3.1%, rutin – 39.6 ± 

1.7%, quercitrin – 38.3 ± 2.7%, hyperoside – 36.2 ± 2.1% and astragalin – 30 ± 6.6%. The following 

results were obtained 20 µM level: myricetin – 80.2 ± 7.2%, myricitrin – 65.5 ± 8.9%, quercetin – 61.7 

± 3%, kaempferol – 51.9 ± 4.9%, astragalin - 39.7 ± 1.7%, quercitrin - 40.3 ± 6%, rutin - 37 ± 1%, 

hyperoside – 35.9 ± 1.8%, isoquercitrin - 35.9 ± 5.8%.   

Conclusion: Studies revealed that the larger number of hydroxyl groups connected to the 

ring B of the flavonoid structure is linked to the stronger reducing power of cytochrome c. Also it was 

revealed that hydroxyl group connection to the position 5 of the ring B of the flavonoid structure 

causes stronger reducing power than connection to the positions 3 or 4. Also it was revealed that 

connection of any sugar-part to the flavonoid structure weakens its reducing power. 
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SANTRUMPOS 

 

Cyt c – Citochromas c 

ROS – Aktyviosios deguonies formos 

NADH - Nikotino amido adenino dinukleotidas, redukuota forma 

Apaf – 1 – Apoptozės proteazes aktyvuojantis veiksnys 

O2●
-- Superoksido radikalas 

H2O2 – Vandenilio peroksidas 

SOD – Superoksido dismutazė 
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1. ĮVADAS 

Flavonoidai – gamtinės kilmės, bioaktyvūs junginiai plačiai paplitę įvairiuose augaluose ir jų 

organuose [1]. Šie junginiai gausiai randami daugelio žmonių kasdienės mitybos racione [2].  

Flavonoidai pasižymi plačiu terapiniu ir profilaktiniu poveikiu – gali veikti antimikrobiškai, turėti 

antigrybelinį ar antivirusinį poveikį, pasižymėti hepatoprotekcinėmis, priešuždegiminėmis, 

kardioprotekcinėmis savybėmis. Tačiau labiausiai ištirta, plačiausiai žinoma ir didžiausią medicininę 

reikšmę turinti flavonoidų savybė –antioksidacinis poveikis [7].   

Antioksidantai tai specifiši cheminiai junginiai, kurie gali apsaugoti augalo, žmogaus ar 

gyvūno ląsteles nuo žalojančio laisvųjų radikalų poveikio. Prasta ar nevisavertė mityba gali sukelti 

antioksidacinių  medžiagų stygių žmogaus organizme, dėl to gali pasireikšti neigiamas laisvų aktyviųjų 

deguonies formų (ROS) poveikis.  Esant tokiam atvejui gali būti pažeista DNR struktūra, baltymų ar 

lipdų apykaita [15]. Aktyviosios deguonies formos  dėl savo oksiduojančių savybių gali turėti įtakos 

apoptozės vyksmui. Jos,  kaip oksidacinės medžiagos gali oksiduoti citochromą c, taip skatindamos 

apoptosomos formavimąsi ir inicijuoti apoptozę. 

Apoptozė – „užprogramuota“ savaiminė ląstelių mirtis. Jos vyksmui yra svarbi citochromo c 

redokso būklė. Kai iš mitochrondrijų į citoplazmą išlaisvintas citochromas c yra oksiduotos būsenos,  

jis skatina reakcijų kaskadą – apoptosomos formavimąsi ir apoptozės vyksmą. Jei jis yra redukuotos 

būsenos – citochromas c tiesiog yra inertiškas ir neskatina apoptosomos formavimosi [45].  

Pastaruoju metu pasaulyje iškilo susidomėjimas, kaip natūralūs, augalinės kilmės junginiai gali 

turėti įtakos citochromo c redokso būklei. Analizuojant mokslinius straipsnius pastebėta, kad 

flavonoidai apoptozės vyksmą slopinti gali dviem būdais: dėl antioksidacinio poveikio yra surišamos 

aktyviosios deguonies formos ir taip joms neleidžiama oksiduoti citochromo c. Kitas poveikis – 

tiesiogiai redukuoti citochromą c. Redukuojant citochromą c yra užkertamas kelias biocheminių 

reakcijų kaskadai, tuo pačiu ir savaiminei ląstelių mirčiai. Taigi, redukuojant citochromą c įvairių 

biologiškai aktyvių junginių pagalba galima reguliuoti ląstelių žūtį. Tai aktualu išeminio proceso metu, 

kai nustatomas citochromo c išėjimas iš mitochrondrijų ir apoptozės aktyvavimas. Yra žinoma, jog 

flavonoidai pasižymi poveikiu mitochrondrijų funkcijoms. Ryšys tarp flavonoidų struktūrinių skirtumų 

ir redukcinių savybių nėra pakankamai ištirtas. Šiame darbe tyrėme, kaip flavonoidų ( kvercetino, 

kemferolio, miricetino ir jų glikozidų) struktūrinių elementų pokyčiai įtakoja gebėjimą redukuoti 

citochromą c – mitochrondrijose esantį baltymą ir tokiu būdu reguliuoti citochromo c redokso būseną. 

1.1. Darbo naujumas, aktualumas ir teorinė reikšmė 

Nepastebėta, kad būtų atlikti platūs moksliniai tyrimai, kuriuose siekta nustatyti skirtingos 

struktūros flavonoidų (aglikonų ir glikozidų) poveikį citochromo c redukcijai. Flavonoidai yra plačiai 
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palitę įvairiuose augaluose, todėl moksliškai reikšminga ištirti, kaip kasdienėje žmogaus mityboje 

esantys junginiai – flavonoidai gali įtakoti citochromo c redokso būseną ir tokiu būdu reguliuoti 

ląstelių žūtį – tai ypač aktualu įvairių patologinių procesų metu.  Šio tyrimo esmė yra nustatyti 

flavonoidų struktūrinių ypatybių įtaką redukuojant citochromą c. 

Tyrimo metu nustatėme, kad efektyviausiai citochromą c redukavo miricetinas ir jo glikozidas 

miricitrinas. Kvercetinas taip pat pasižymėjo aukštu redukciniu efektyvumu, truputį prasčiau redukavo 

kemferolis. Šiame darbe nustatya, kad prasčiausiomis redukcinėmis savybėmis pasižymėjo kvercetino 

ir kemferolio glikozidai – rutinas, izokvercitrinas, kvercitrinas, hiperozidas ir astragalinas. 

 

1.2. Darbo tikslas ir uždaviniai 

Darbo tikslas: 

Ištirti flavonoidų kvercetino, miricetino, kemferolio ir jų glikozidų gebėjimą redukuoti citochromą c. 

Uždaviniai: 

1. Ištirti analizuojamų flavonoidų gebėjimą redukuoti citochromą c, priklausomai nuo struktūros B 

žiede  esančių hidroksilo grupių skaičiaus. 

2. Ištirti tiriamųjų flavonoidų struktūroje esančios cukrinės dalies įtaką redukuojant citochromą c. 

3. Įvertinti gautus rezultatus ir palyginti tiriamųjų flavonoidų gebėjimą redukuoti citochromą c. 
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2. LITERATŪROS APŽVALGA 

2.1. Flavonoidai 

Flavonoidai – viena iš svarbiausių antrinių metabolitų grupės, gamtinės kilmės junginių 

grupių paplitusių įvairiuose augaluose. Šie bioaktyvūs junginiai yra vienas iš svarbiausių antioksidantų 

šaltinių žmogaus mityboje ir pasižymi itin mažu toksiškumu žmogaus organizmui [1].  Jie plačiai 

paplitę daugelyje augalinių maistinių žaliavų:  arbatoje, obuoliuose, pomidoruose, vyšniose,  

svogūnuose ir daugelyje kitų [2].  Flavonoidai yra pasiskirstę daugelyje augalo organų, gali suteikti 

įvairias spalvas, tokiu būdu pritraukdami apdulkintojus [1,3]. Taip pat flavonoidai apsaugo augalus 

nuo išorės faktorių grėsmės – atlieka priešgrybelinį vaidmenį, apsaugo augalus nuo UV spinduliuotės 

daromos žalos [4,5].  

2.1.1. Flavonoidų struktūra ir klasifickacija 

Flavanoidų struktūra susideda iš pagrindinės struktūrinės grandies – 15 anglies atomų 

skeleto, kurį sudaro du benzeno žiedai (A ir B žiedai), kurie sujungti per heterociklinį pirano žiedą (C) 

(1 pav.) [6]. 

 

1 pav. Bendrinė flavonoidų struktūra [1]. 

 Visi anglies atomai esantys bendrinėje struktūroje yra numeruojami pagal sistemą, kuri 

B žiedui suteikia pirmenybę – B žiedas numeruojamas atskirai, o A žiedas ir 3 anglies atomu 

jungiamoji grandinėlė – atskirai [7]. Biologinis flavonoidų aktyvumas priklauso nuo jų cheminės 

struktūros  ir įvairių prisijungtų funkcinių grupių ar radikalų. Manoma, kad antioksidacinį efektyvumą 

ženkliai įtakoja hidroksilinių grupių kiekis ir vieta A ir B žieduose bei jungiamojo C žiedo struktūra 

[9].Prie bendrinės flavonoidų struktūros, aglikono,  taip pat gali būti prisijungusi ir cukrinė dalis – 

ramnozė, gliukozė, galaktozė ar arabinozė. Cukrinės dalys klasifikuojamos į dvi grupes: O – 

glikozidai, kurie prie aglikono jungiasi 3 arba 7 padėtyje, bei  C – glikozidai, kurie dažniausiai 

prisijungia C-6 arba C-8 padėtyje [10].   Flavonoidus pagal bendrinės struktūros skirtumus galima 

suskirstyti į kelias pagrindines klases: flavonoliai, flavonai, flavononai, katechinai (flavanoliai), 

antocianidinai, izoflavonai, dihidroflovanoliai ir chalkonai (2 pav.) [8]. 
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2 pav.  Pagrindinių flanonoidų poklasių struktūros [8]. 

2.1.2. Flavonoidų panaudojimas medicinoje 

1979 metais Stephen DeFelice pirmasis panaudojo terminą funkcionalusis maistas (angl. 

Nutraceutical). Funkcionaliuoju maistu galima vadinti maistą ar jo sudedamąsias dalis, kurios turi 

moksliškai pagrįstas indikacijas tiek gydymo, tiek  profilaktikos atžvilgiu. Flavonoidai – pagrindiniai 

augalinės kilmės junginiai atitinkantys šį apibūdinimą. Kaip fenoliniai junginiai flavonoidai yra 

pripažinti kaip efektyvūs antioksidantai, tačiau jie turi ir daugelį kitų galimų panaudojimų medicinos 

praktikoje [7]: 

 Antimikrobinis, antigrybelinis ir 

antivirusinis efektyvumas [11]; 

 Antispazmolitinis, priešopinis, 

viduriavimą stabdantis efektas  

[12]; 

 Hepatoprotekcinis poveikis [7]; 

 Priešuždegiminis poveikis [13];  

 Antidiabetinis poveikis [2]; 

 Antitrombozinis poveikis [13]; 

 Karcioprotekcinis poveikis [8]; 

 Poveikis centrinei nervų sistemai 

[14]. 

 

2.2. Flavonoidų antioksidacinis efektyvumas 

Antioksidantai – specifiniai cheminiai junginiai, kurie apsaugo žmogaus, gyvūno ar 

augalo ląsteles  nuo žalojančio laisvųjų radikalų poveikio. Oksidacinis stresas yra žalingas efektas, 

kuris pasireiškia organizme esant aktyviųjų deguonies formų (ROS) pertekliui bei antioksidacinių 

medžiagų trūkumui. Esant tokiai būsenai, organizme gali vykti įvairiausi DNR, baltymų ar lipidų 

pažeidimai, kurie gali sukelti įvairius audinių pažeidimus ar net padidinti širdies ligų ar vėžinių 

susirgimų riziką [1,15]. Augalai yra neįkainojamas antioksidacinių medžiagų šaltinis mitybos 
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racione. Flavonoidai dalyvauja daugelyje biocheminių procesų, bet beveik kiekviena šių junginių 

grupė efektyviausia yra būtent atliekant antioksidacinį vaidmenį [6]. Manoma , jog flavonai ir 

katechinai yra vieni iš efektyviausių flavonoidų apsaugant organizmą nuo oksidacinio streso [13].  

Nustatyta, jog flavonoidai kaip antioksidantai yra efektyvesni net už vitaminus C, E ar karotenoidus 

[16]. Šių fenolinių junginių antioksidacinį efektyvumą įtakoja įvairių funkcinių grupių išsidėstymas 

cheminėje struktūroje [6,9]. 

2.2.1. Antiksidacinio poveikio mechanizmai 

Flavonoidų antioksidacinis veikimas gali vykti keliais mechanizmais: 

1. Aktyviųjų deguonies formų surišimas; 

2. Metalų chelatinimas; 

3. Antioksidacinių fermantų aktyvacija; 

4. α – tokoferolio radikalų redukavimas; 

5. Oksidazių slopinimas; 

6. Azoto oksido sukelto oksidacinio streso slopinimas[19]. 

2.2.1.1. Aktyviųjų deguonies formų surišimas 

Aktyviųjų deguonies formų surišimui prie A ir C žiedų prisijungisios funkcinės grupės turi 

mažai įtakos antioksidaciniam poveikiui. Labiausiai įtakoja  B žiede esančių hidroksilo grupių 

konfiguracija. Šioje padėtyje esančios hidroksilo grupės lengvai atiduoda vandenilio atomą ar 

elektroną. Laisvas vandenilio atomas prisijungia prie aktyviojo radikalo, suriša jį ir neutralizuoja 

(3a pav.). Flavonoidų glikozilinimas sumažina antioksidacacinį poveikį lyginant su aglikonu 

[6,9,19]. 

Galima išskirti 3 struktūrinius  elementus, kurie yra atsakingi už aktyviųjų deguonies formų 

surišimą, flavonoidų molekulėje: 

a) 3’,4’– dihidroksi (katechol) struktūra esanti B žiede (4a pav.); 

b) 2,3 dviguba jungtis surišta su 4 – okso grupe atsakinga už elektronų dislokaciją iš B 

žiedo (4b pav.); 

c) 5 pozicijoje (A žiede) ir 3 pozicijoje (C žiede) kartu esantys hidroksilo radikalai      

(4c pav.) [9,17]. 
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4 pav. Struktūrinės grupės atsakingos už antioksidacinį veikimą [17]. 

Paveikslas modifikuotas pagal Harleen Kaur Sandhar ir kt. mokslinį straipsnį. 

3’,4’ – katecholinė struktūra esanti B žiede stipriai sumažina lipidų peroksidaciją ir 

būtent toks  hidroksilo grupių išsidėstymas lemia flavonoidų savybę efektyviai surišti peroksidų, 

superoksidų ir  peroksinitritų radikalus. Tokio struktūrinio išsidėstymo nebuvimas stipriai 

sumažintų antioksidacinį efektyvumą [18].  

2.2.1.2. Metalų chelatinimas 

Nustatyta, jog labiausiai už metalų chelatinimą yra atsakingos šios funkcinės grupės 

esančios flavonoidų struktūroje : 

 3’, 4’ –katecholinė strukūra esanti B žiede (3b pav.); 

 3 – hidroksil ir 4 – okso grupės esančios C žiede (3b pav.); 

 4 – okso ir 5 – hidroksilo grupės esančios atitinkamai C ir A žieduose (3b pav.) 

[19]. 

 

3 pav. Laisvų aktyviųjų deguonies formų surišimas flavonoidais (a) ir chelatinio junginio 

sudarymas tarp flavonoido ir metalo jono (b) [6,9]. 
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2.2.1.3. Antioksidacinių fermentų aktyvacija 

 Antioksidacinis poveikis gali pasireikšt flavonoidams sąveikaujant su įvairiais 

antioksidaciniais fermentais taip pat aktyviųjų deguonies formų surišimo ir fermentų aktyvavimo 

derinio pagalba. Flavonoidai gali aktyvinti II fazės detoksikuojančiuosius fermentus, pavyzdžiui:  

NAD(P)H–chinono gliukuronoziltransferazę, UDP-gliukuronoziltransferazę, gliutationo S-

transferazę. Šie fermentai pasižymi stipriu apsauginiu poveikiu prieš oksidacinį stresą bei 

elektrofilinius toksinus. Stipriausiu aktyvaciniu poveikiu pasižymi flavonoidai, turintys C žiedo 3 

padėtyje hidroksilo funkcinę grupę, pavyzdžiui kvercetinas, kemferolis ar miricetinas [9, 19]. 

2.2.1.4. α – tokoferolio radikalų redukavimas 

α – tokoferolis yra žinomas kaip vienas pagrindinių antioksidantų, kuris apsaugo mažo 

tankio lipoproteinus ir ląstelių membranas nuo oksidacinio streso. Manoma, jog flavonoidai gali 

veikti kaip vandenilio atmomo donorai α – tokoferolio radikalui [19]. 

2.2.1.5. Oksidazių slopinimas 

 Flavonoidai gali slopinti fermentus, kurie yra atsakingi už superoksido (O2●
-) gamybą, 

pavyzdžiui ksantino oksidazę, baltymų kinazę V, ciklooksigenazę, lipoksigenazę ar NADH 

oksidazę. Flavonoidai inhibuoja šių fermentų aktyvumą taip sumažindami žalingų radikalų gamybą. 

Flavonoidų struktūroje šios funkcinės grupės aktyvavimui didžiausią įtaką turi 3’, 4’ ir 7 pozicijoje 

prisijungusios hidroksilo funkcinės grupės [9, 19]. 

2.2.1.6.  Azoto oksido oksidacinio streso mažinimas 

Azoto oksidas yra svarbus elementas kraujagyslių biocheminiuose procesuose, tačiau 

kai jo koncentracija tampa per didelė, jis gali sukelti oksidacinius pažeidimus.  Azoto oksido 

toksiškumas pasireiškia  šiai molekulei susijungus su O2●
- ir susidarius peroksido radikalui. Nėra 

pilnai aišku, kaip flavonoidai slopina azoto oksido daromą žalą, tačiau manoma, kad poveikis 

pasireiškia aktyviųjų deguonies formų surišimu. Taigi didžiausią įtaką šiai savybei turi 3’, 4’ – 

katecholinė struktūra bei 3 padėtyje esanti hidroksilo grupė [19]. 

2.2.2. Prooksidantinis flavonoidų poveikis 

Nors flavonoidai yra pripažinti kaip vieni iš geriausių antioksidantų, yra vis daugiau 

įrodymų apie jų prooksidacinį poveikį – savybę sukelti oksidacinį stresą. Manoma, jog 

prooksidantinis flavonoidų poveikis yra tiesiogiai proporcingas jų  koncentracijai ir hidroksilo 

funkcinių grupių skaičiui molekulėje, o didžiausią tikimybę sukelti prooksidacinį veikimą turi 

junginiai, kurių struktūroje yra 3’, 4’– katecholinė struktūra [9, 19, 21]. 

Vykstant aktyviųjų deguonies formų surišimui, flavonoidai  iš B žiedo struktūroje 3’ ar 4’ 

padėtyse esančių  hidroksilo radikalų atiduoda vandenilio atomus – susiformuoja fenoksilo 
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radikalas.  Flavonoidų fenoksil radikalų stabilumas yra abejotinas. Vietoj to, kad flavonoidų 

fenoksil radikalas pabaigtų  cheminių reakcijų grandinę,  jis gali reaguoti su deguonimi susidarant 

chinonams ir superoksido anijonams (5 pav.). Tokiu būdų pasireiškia prooksidantinis efektas [9, 19, 

21].  

 

5 pav. Flavonoidų prooksidantinis veikimas [19]. 

2.3. Tiriamųjų flavonoidų apžvalga 

2.3.1. Kemferolis ir astragalinas 

Kemferolis (3,4′,5,7-tetrahidroksiflavonas) – plačiai gamtoje paplitęs flavonų klasės 

flavonoidas (11 pav). Šis junginys yra aglikonas, bet labai dažnai gamtoje sutinkamas prisijungęs 

tam tikrą cukrinę dalį. Astragalinas (kemferolio – 3- O- gliukozidas) yra kemferolio glikozidas kaip 

cukrinę dalį prisijungęs gliukozę (11 pav.) [34-36]. 

11 pav. Kemferolio (A) ir astragalino (B) struktūrinės formulės [34, 36]. 

 Kemferolis gali būti randamas įvairiuose vaistiniuose augaluose, pavyzdžiui 

alijošiuje, ginkmedyje ar daržiniame kroke - dažniausiai  glikozido forma, arba  augaliniuose maisto 

produktuose, kuriuos žmogus paprastai vartoja savo kasdienei  mitybai:  svogūnai, brokoliai, 

ridikai, arbata, alyvuogių aliejus, žirneliai, braškės, juodieji serbentai ir daug kitų maisto produktų iš 

įvairių augalų šeimų [34]. Kemferolis - junginys pasižymintis plačiu farmakologiniu veikimu - 

pasižymi antibakteriniu, priešvirusiniu, priešuždegiminiu poveikiu, veikia kaip antioksidantas. 

Nustatytos šio junginio antiproliferatinės savybės – skatina vežinių ląstelių apoptozę [35].  

Astragalinas pasižymi panašiomis savybėmis,  bet išskiriama viena specifinė gydymo sritis – gali 

būti vartojamas atopinio dermatito gydymui [36]. Li Fengyang ir kt. [36] tyrinėjo astragalino 
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poveikį mieloperoksidazės (MPO) aktyvumui. Mieloperoksidazė - fermentas katalizuojantis 

uždegiminius procesus. Atliekant tyrimą buvo tiriamos mastitu sergančių galvijų pieno liaukos ir  

nustatyta, jog 10 mg/kg astragalino dozė nesukelia pastebimo MPO slopinamojo efekto.  Tačiau 

25,5 mg/kg astragalino dozė ženkliai sumažino mieloperoksidazės aktyvumą. Įrodytas astragalino 

priešuždegiminis poveikis [36]. 

2.3.2. Kvercetinas 

Kvercetinas (3, 3’, 4’, 5, 7-pentahidroksiflavonas) – vienas iš svarbiausių flavonoidų 

žmogaus mityboje. Šis flavonoidas plačiai sutinkamas daugelyje vaisių ar daržovių, pavyzdžiui 

svogūnuose, kopūstuose, paprikose, vynuogėse ar abrikosuose, tačiau daug dažniau randamas kaip 

glikozidas .  Kvercetino struktūroje yra penkios hidroksilo grupės, kurios nulemia daugelį 

biologinių ir farmakologinių efektų (6 pav.) [24].  

 

6 pav. Kvercetino struktūrinė formulė [24]. 

Kvercetinas geriausiai žinomas dėl savo labai stiprių antioksidacinių savybių – 

gebėjimo surišti aktyviąsias deguonies formas. Tačiau šiam fenoliniam junginiui būdingi ir kiti 

biologiniai poveikiai - gali pasižymėti priešvežinėmis, priešuždegiminėmis, sklerotinių plokštelių 

susidarymą slopinančiomis, antitrombozinėmis savybėmis [24, 25]. R. Lagoa ir kt. [48] siekė ištirti  

kvercetino antioksidacinį poveikį subląsteliniame lygmenyje [48]. Yra nustatyta, jog mitochondijų 

elektronų transporto grandinės gamina superoksido radikalus (O2
-), kurie mitochrondijų superoksido 

dismutazės (SOD) pagalba yra paverčiami į vandenilio peroksidą (H2O2). Buvo siekiama nustatyti 

flavonoidų kvercetino ir kemferolio įtaką norint sumažinti vandenilio peroksido išskyrimą. 

Atliekant tyrimą, kurio metu buvo tiriamos žiurkių smegenų ir širdies ląstelių mitochondrijos, buvo 

nustatinėjama flavonoidų  savybė inhibuoti mitochrondijų superoksido dismutazę. Nustatyta, jog 

kvercetinas ir kemferolis mitochondrijų superoksido dismutazę inhibuoja tik iki 10% jos aktyvumo.  

Taip pat siekta nustatyti galimybę kvercetinu ir kemferoliu sumažinti bendrą vandenilio peroksido 

išskyrimą. Nustatyta, jog žiurkių smegenų ląstelių mitochondijas paveikus 5 μM koncentracijos 

kvercetinu ir kemferoliu, vandenilio peroksido išskyrimas praktiškai buvo visiškai sustabdytas, o 

norint išskyrimą sumažinti 50%,  kvercetino ir kemferolio koncentracija turi būti 1,8 μMir 0,9μM 

atitinkamai [48]. 
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2.3.3. Kvercetino glikozidai 

Kvercetino glikozidai (hiperozidas, rutinas, kvercitrinas, izokvercitrinas) yra 

kvercetino dariniai su bent viena prisijungusia cukrine dalimi. Kvercetinas, kaip aglikonas gamtoje 

kiekybiškai paplitęs daug mažiau, nei jo glikozidai.  Dažniausiai kvercetino glikozidai randami 

kasdienės žmogaus mitybos produktuose - svogūnuose, oboliuose, kopūstinėse daržovėse, 

vynuogėse ar arbatoje.  Žinoma, šie junginiai taip pat plačiai sutinkami ir vaistinuose augaluose - 

dviskiautyje ginkmedyje, paprastojoje jonažolėje ar kininiame arbatmedyje. Šie junginiai labai 

plačiai paplitę įvairiuose augaluose ir jų organuose. [22,23]. Prie kvercetino, kaip aglikono, cukrinė 

dalis dažniausiai jungiasi  prie 3 arba 7 padėtyje esančios hidroksilo grupės. Tai yra O – glikozidai. 

Daug rečiau cukrinė dalis prisijungia ir prie 6 ar 8 padėties – C- glikozidai [10]. Dažniausiai 

prisijungiantys monosacharidai yra gliukozė, galaktozė, ramnozė, ksilozė ar arabinozė. Prie 

kvercetino gali būti prisijungę ir įvairūs disacharidai [22].  

 Hiperozidas 

Hiperozidas (3’,4’,5,7-tetrahidroksiflavono -3 – galaktozidas arba kvercetino 3- O - 

galaktozidas) – vienas iš pagrindinių junginių randamų paprastojoje jonažolėje, tačiau taip pat 

plačiai sutinkamas ir kituose augaluose kaip ir daugelis kvercetino glikozidų. Kadangi hiperozidas 

yra kvercetino glikozidas,  struktūroje 4 hidroksilo grupės yra išsidėsčiusios taip pat, kaip ir 

aglikone, o C žiedo 3 padėtyje prisijungusi cukrinė dalis – galaktozė (7 pav.) [26,27]. 

 

7 pav. Hiperozido struktūrinė formulė [26]. 

 Šis flavonoidas pasižymi antioksidaciniu, priešvirusiniu, priešgrybeliniu, 

priešuždegiminiu  poveikiu, turi savybę veikti kaip antidepresantas. Pasižymi savybe aktyvuoti 

antioksidacinius fermentus. Taip pat hiperozidas gali apsaugoti nuo cerebrinės išemijos [26,27]. Zi–

lin Li, Jin–cheng Liua ir kt. [27]  nustatinėjo hiperozido antioksidacinį poveikį modelyje su 

žmogaus audinio ląstelėmis. Atlikus mokslinį tyrimą, kuriuo buvo siekiama nustatyti ar hiperozidas 

gali apsaugoti žmogaus bambos venos endotelio ląsteles nuo vandenilio peroksido žalojančio 

poveikio, buvo nustatyta, jog pirmiau paveikus tirimąsias ląsteles vandenilio peroksidu, o vėliau 

pridėjus hiperozido, jis  yra nepajėgus sukelti apsauginį poveikį. Tačiau ląsteles paveikus 

hiperozidu 30 min prieš pridedant vandenilio peroksidą –  tiriamasis flavonoidas pasižymi 
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antioksidaciniu poveikiu, taip slopindamas galimą apoptozės vyksmą. Nustatyta, jog 25 μM 

hiperozido sukelia tokį patį efektą kaip ir 50 μM askorbo rūgšties. To paties tyrimo metu buvo 

nustatyta hiperozido  ir vandenilio peroksido daroma  įtaka  apoptozę skatinančiam (Bax) ir 

apoptozę slopinančiam faktoriams (Blc-2). Vandeninio peroksidas didina Bax išskyrimą, o Blc-2 – 

mažina. Hiperozidas veikia priešingai slopina apotptozės vyksmą mažindamas Bax ir didindamas 

Blc-2 išskyrimus [27]. 

 Rutinas 

Rutinas (3’,4’,5,7-tetrahidroksiflavono -3-rutinozidas arba kvercetino – 3 – O-

rutinozidas) (8 pav.) – vienas iš plačiausiai vartojamų natūralių maisto papildų, pasižymintis plačiu 

farmakologiniu poveikiu.  

 

8 pav. Rutino struktūrinė formulė [28]. 

Šis preparatas veikia antioksidantiškai, priešuždegimiškai, pasižymi antidiabetinėmis, 

bei neuroprotekcinėmis, antiproliferacinėmis savybėmis. Rutinas plačiai paplitęs arbatoje, įvairiose 

uogose, taip pat svogūnuose, obuoliuose, ar raudonajame vyne[28, 49]. Guohua Gong ir kt. [28] 

siekė nustatyti  hiperozido antioksidacinį poveikį modelyje su žmogaus audinio ląstelėmis [28]. 

Buvo atliekamas tyrimas, kuriame nustatinėjama, kaip rutinas gali apsaugoti tiriamąsias žmogaus 

bambos venos endotelio  ląsteles nuo žalingo vandenilio peroksido poveikio. Paveikus ląstelių 

kultūrą 12 valandų 200 µM vanenilio peroksidu, ląstelių apoptozė pasiekė 57,9 %,  o pridėjus 50 

µM ir 100 µM rutino, ląstelių savaiminė mirtis sumažėjo atitinkamai iki 38.5% ir 35.3%. 

Atsižvelgus į rezultatus, galima teigti, jog rutinas slopina oksidacinį stresą ir slopina apoptozę [28]. 

 Kvercitrinas 

Kvercitrinas (3’,4’,5,7-tetrahidroksiflavono -3 – ramnozidas arba kvercetino 3– O -

ramnozidas) – natūralios kilmės bioflavonoidas, kurio struktūra sudaryta prie kvercetino aglikono 

dalies prisijungiant cukrinei daliai – ramnozei (9 pav.) [29].  
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9 pav. Kvercitrino struktūrinė formulė [29]. 

Dėl monosacharido buvimo struktūroje ženkliai pagerėja junginio tirpumas ir 

biopasisavinimas.  Kvercitrinas pasižymi plačiu priešnavikiniu poveikiu, antibakterinėmis, 

antialerginėmis, antioksidacinėmis savybėmis. Atliekama daug mokslinių tyrimų norit nustatyti 

kaip šis flavonoidas gali įtakoti apoptozę [30,31]. Yuanqin Yin ir kt. [31] atliko ikiklinikinį tyrimą, 

kuriame buvo nustatinėjamas kvercitrino antiapoptozinis poveikis.Tiriant pelių epidermio ląsteles, 

kurios buvo veikiamos žalinga ultravioletine B (UVB, 280 – 320 nm) spinduliuote, nustatyta, kad 

kvercitrinas gali užkirsti kelią apoptozės vyksmui. Ląstelę paveikus UV spinduliuote, joje pradeda 

gamintis vandenilio peroksido ir hidroksilo radikalai, o ląstelėse, kurios taip pat paveiktos 10μM, 

20μM ir 40μM kvercitrinu, žalingų radikalų gamyba buvo ženkliai sumažėjusi, priklausomai nuo 

koncentracijos. Kuo didesnė kvercitrino koncentracija, tuo stipresnis apsauginis poveikis slopinant 

ultravioletinės spinduliuotės sukeltą apoptozę.  Taip nustatytas antiapoptozinis  kvercitrino poveikis 

[31]. 

 Izokvercitrinas 

Izokvercitrinas (3’,4’,5,7-tetrahidroksiflavono – 3 – gliukozidas arba kvercetino -3-O 

– gliukozidas) pasižymi didesniu bioprieinamumu nei jo aglikonas – kvercetinas (10 pav.) [32].  

 

 

10 pav. Izokvercitrino struktūrinė formulė [32]. 

Įrodyta, kad izokvercitrinas turi platų gydomajį poveikį – veikia priešuždegimiškai, 

antialergiškai, gali padėti sureguliuoti lipidų metabolizmą organizme. Taip pat gali padėti žmonėms 

sergantiems astma, pasižymi diuretinėmis  ir priešgrybelinėmis savybėmis. Plačiausiai ištirtos 

izokvercitrino antioksidacinės savybės [33]. Ruijin Li ir kt. [50] tyrinėjo izokvercitrino 

antioksidacinį poveikį gyvūnų organų ląstelėms. Atliekant mokslinį tyrimą, buvo nustatinėjamas 

izokvercitrino antioksidacinis aktyvumas, apsaugant pelių kepenų ir inkstų ląsteles nuo žalingo 



20 
 

oksidacinio streso poveikio. Buvo naudojamos 5μM, 50μM, 500μM, 1000μM ir 2000μM 

izokvercitrino tirpalo koncentracijos [50]. Tiriant aktyviųjų deguonies formų surišimo atyvumą, 

buvo nustatyta, kad atitinkamai koncentracijos didėjimo tvarka, superoksido radikalai buvo surišti 

5,9%, 7,6%, 14,8%, 11,2% ir 11,6%. Azoto dioksido (NO2
-)surišimas atlikus tyrimus svyravo tarp 

41,4 - 62,1% [50]. 

2.3.4. Miricetinas 

Miricetinas (3,3′,4′,5,5′,7-heksahidroksiflavonas) vienas iš labiausiai paplitusių 

flavonoidų, sutinkamas daugelyje uogų, vaisių ar daržovių (12 pav) [37].  

 

12 pav. Miricetino struktūrinė formulė [37]. 

Šis junginys pasižymi itin plačiu biologiniu poveikiu. Kaip ir dauguma flavonoidų jis 

yra antioksidantas, pasižymi antimutageninėmis, priešuždegiminėmis, antialerginėmis savybėmis, 

plačiai tiriamos priešvežinės savybės [38]. Nustatyta, kad miricetinas lėtina kasos vežio augimą, 

slopindamas apoptozės vyksmą [39].  Taip pat gali inhibuoti β – amiloido fibrilių formavimąsį taip 

slopindamas Alzheimerio ligos progresavimą [40]. Zhi Hong Wanga ir kt. [52] pateikia mokslinio 

tyrimo rezultatus, kuriame buvo tiriama miricetino savybė surišti aktyviąsias deguonies formas taip 

apsaugant žiurkėno plaučių fibroblastus. Gauti rezultatai buvo tokie: naudojant 1µg/ml 

koncentracijos miricetiną, aktyviųjų deguonies formų surišimo aktyvumas buvo 35%. Naudojant 5 

µg/ml koncentracijos miricetina – 49%, o tiriant  10 µg/ml koncentracijos miricetiną – 73% [52]. 

2.3.5. Miricitrinas 

Miricitrinas (Miricetino-3-O-ramnozidas) flavonoidas, kuris sudarytas iš miricetino ir 

cukrinės dalies ramnozės (13 pav.) [41]. 

 

13 pav. Miricitrino struktūrinė formulė [44]. 
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 Nustatyta, kad šis glikozilintas flavonoidas turi priešuždegiminių, anksiolitinių,  tam 

tikrų nuskausminamųjų savybių. Atlikus mokslinius tyrimus pastebėta, kad miricitrinas kaip 

aktyviųjų deguonies formų surišėjas yra aktyvesnis už kvercetiną ir visus flavonoidus, kurių 

struktūroje kaip cukrinė dalis yra prisijungusi ramnozė [41, 42]. Dėl šios savybės miricitrino  

poveikis organizmui pasidaro dar platesnis, nes laisvieji deguonies radikalai gali daryti neigiamą 

poveikį visoms organizmo sistemoms, dėl ko miricitrinas gali turėti antiapoptozinių savybių ar  

pasižymėti net neuroprotekcinėmis, kardioprotekcinėmis,hepatoprotekcinėmis savybėmis arba 

slopinti osteoporozės vystymąsį [41 – 44].  Gui-bo Sun ir kt. [44] šio tyrimo metu nustatinėjo jau 

minėtą efektyvią miricitrino savybę – surišti laisvuosius deguonies radikalus. Analizuojant mokslinį 

tyrimą, kuriame buvo tiriama miricitrino savybė slopinti oksidacinio streso poveikį organizmui, 

buvo nustatyta: žmogaus bambos venos endotelio ląsteles paveikus 100 μM koncetracijos 

vandenilio peroksidu 24 valandas, ląstelių apoptozė palyginus su kontrolinės grupės rezultatais 

4,0% ± 1,8% išaugo iki 38.2% ± 4.5%. Tuo tarpu,  tiriamąsias ląsteles pirmiau paveikus 25μg/ml 

koncentracijos miricitrino 12 valandų, o tik vėliau vandenilio peroksidu, apoptozė įvyko tik  13.5% 

± 3.4% ląstelių [44]. 

2.4. Citochromas c 

2.4.1.Citochromas c ir jo reikšmė apoptozėje 

Citochromas c (Cyt c) yra nedidelis baltymas, lokalizuotas mitochrondijų 

tarpmembraninėje erdvėje,  normaliomis sąlygomis atliekantis elektronų nešiklio funkciją tarp III ir 

IV mitochondrijų kvėpavimo grandinių kompleksų (14 pav.). 

 

14 pav. Mitochrondijų kvėpavimo grandinė [51]. 

Grandinė susidaro iš penkių kompeksų (I-V) ir dviejų tarpinių subratratų – 

kofermento Q ir citochromo c. Paveikslas modifikuotas pagal Minal J. Menezes ir kt. mokslinį 

straipsnį. 
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 Citochromas c egzituoja dviejų būsenų: redukuotas (Fe2+ hemas) ir oksiduotas (Fe3+ 

hemas). Šios dvi baltymo formos pasižymi labai skirtingomis fizikinėmis  ir biocheminėmis 

savybėmis, stabilumu. Redukuota forma yra inertiškesnė nei oksiduota: silpniau jungiasi prie 

anijonų ir neigiamai įkrautų membranų [45,46]. 

Citochromas c dalyvauja ląstelės apoptozės vyksme. Apoptozė – gerai ištirta, 

“užprogramuota“ savaiminė ląstelių mirtis. Apoptozės efektyvumą nulemia citochromo c redokso 

būklė – oksiduotos ir redukuotos būklės santykis. Kai citochromas c iš mitochrondijų yra 

išskiriamas į citoplazmą, jis gali būti oksiduotos arba redukuotos būsenos. Citochromą c aktyvina 

(oksiduoja) citochromo oksidazė (COX, mitochondrijų kvėpavimo grandinės IV komplekas). 

 Paprastai tik oksiduotas citochromas c jungiasi su faktorium Apaf –1.Apaf-1 –  

ląstelės citoplazmoje esantis, paprastomis sąlygomis neaktyvus baltymas, monomeras. Jis yra 

aktyvuojamas iš mitochrondijų išsirto citochromo c dėka.  Citochromas c jungiasi prie apaf-1 

WD40 domeno, kelios apaf-1 molekulės susijungia tarpusavyje ir susidaro heptameras sudarytas iš 

7 apaf-1 molekulių. Susidaręs oligomeras per savo CARD domeną jungiasi su prokaspazės-9 

CARD domenu . Susiformuoja apoptosoma  - vyksta apoptozė (14 pav.)[45]. Redukuota 

citochromo c forma yra daug mažiau biochemiškai aktyvi, todėl ji nedalyvauja formuojantis 

apoptosomai. Oksiduotą formą redukuoti ir taip užkirsti kelią apoptozės vyksmui gali daugelis 

faktorių, pavyzdžiui redukuotas gliutationas, askorbatas, citochromai b5,P450 ar NAD(P)H  ar 

biologiškai aktyvūs junginiai [45, 47]. 

 

14 pav. Apoptozės vyksmas priklausomai nuo citochromo c redokso būklės [45]. 

Paveikslas modifikuotas pagal Guy C. Brown ir Vilmantės Borutaitės mokslinį straipsnį. 
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2.4.2. Citochromo c redokso būklės įtaka apoptozės vyksmui 

 Išskiriami trys mechanizmai, kurie gali turėti įtakos apoptosomos formavimuisi pagal 

citotchromo c redokso būklę: 

 Oksiduota ir redukuota citochromo c forma dėl skirtingų biocheminių savybių gali turėti 

skirtingą susijungimo su faktoriumi Apaf – 1 efektyvumą; 

 Oksiduota ir redukuota citochromo c forma net  po susijungimo, gali turėti skirtingą 

efektyvumą aktyvuotį Apaf – 1 faktorių; 

 Redukuota citochromo c forma gali  būti mažiau pajėgi aktyvuoti apoptosomą dėl jos 

savybių jungtis prie kitų struktūrų (baltymų, membranų, DNR). Dėl šios priežasties laisvos 

redukuotos citochromo c formos yra mažas kiekis [45]. 

Taip pat yra nustatyta, kad oksiduota citochromo c forma gali peroksiduoti mitochrondijų 

kardiolipinus, kurie tada skatina citochromo c išskyrimą iš mitochrondijos. Redukuotai citochromo 

c formai nėra būdinga reaguoti su kardiolipinais. Tokiu būdu citochromo c redokso būklė turi įtakos 

apoptozės vyksmui [45]. 

2.5. Augalinės kilmės junginių savybė redukuoti citochromą c 

Pastaruoju metu iškilo susidomėjimas, kaip natūralios augalinės kilmės junginiai gali 

turėti įtakos citochromo c redokso būklei. Išanalizavus daugelį mokslinių straipsnių pastebėta, kad 

flavonoidų savybė slopinti apoptozės vyksmą yra siejama su laisvų aktyviųjų deguonies formų  

surišimu, taip slopinant žalingą ROS poveikį ląstelės organelėms, o ne tiesiogiai veikiant 

apoptosomos formavimosi procese dalyvaujančius baltymus. Tyrimų, kaip biologiškai aktyvūs 

junginiai gali keisti citochromo c redokso būklę, t.y. tiesiogiai redukuoti citochromą c, yra nedaug. 

Ricardo Lagoa ir kt. atliko mokslinį tyrimą tirdami kvercetino, epikatechino ir 

kemferolio įtaką mitochrondrijų kvėpavimo grandinės I komplekso aktyvumui kartu tirdami ir šių 

flavonoidų įtaką citochromo c redokso būklei [48]. Tačiau pateikti rezultatai, parodantys šių 

flavonoidų redukcines savybes, buvo neišsamūs, nepateikta redukuoto citochromo c išraiška 

procentais. 

Taip pat yra ištirta antocianinų savybė redukuoti citochromą c.  Lietuvos sveikatos 

mokslų universitete K. Škėmienė ir kiti ištyrė antocianinų gebėjimą redukuoti citochromą c [53]. 

Citochromo c redokso būklė fiksuota spektrofotometru, 500 – 600nm bangos ilgyje. Į tiriamąją 

terpę buvo pridėta 32µM citochromo c bei skirtingų eksperimentų metu po 40 µM delfinidino 3 - O 

- gliukozido (Dp3G) arba cianidino 3 – O - gliukozido (Cy3G) arba pelargonidin 3 - O -gliukozido 

(Pg3G) (15 pav) [53]. 
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Visi šie tirti antocianinų grupės junginiai prie pagrindinės struktūros turi prisijungę 

tokią pačia cukrinę dalį, o skiriasi tik  hidroksilo grupių skaičius kiekvieno junginio B žiedo 

struktūroje. Delfinidino 3- gliukozido struktūroje B žiede – 3 hidroksilo grupės, cianidino 3- 

gliukozido B žiede – 2 hidroksilo grupės, o pelargonidin 3-gliukozido B žiede – 1 hidroksilo grupė 

(15 pav.) [53]. 

 

15 pav. Delfinidino 3- gliukozido (A), cianidino 3- gliukozido (B) ir pelargonidin 3-gliukozido (C) 

struktūrinės formulės [53]. 

Nustatyta, kad delfinidino 3 - O - gliukozidas pirmąją tyrimo minutę citochromą c 

redukavo 67 ± 1%, o maksimalų  redukcijos lygis pasiekė (78  ± 2%) pasiekė 6 tyrimo minutę.  

Ištyrus cianidino 3 – O - gliukozidą, nustatyta, kad pirmą minutę citochromo c redukcijos lygmuo 

buvo 19 ± 2% , o maksimalus - 50 ± 4%. Pelargonidin 3 - O –gliukozidas buvo mažiausiai aktyvus:    

3.4 ± 0.6% ir 12 ± 0.7% atitinkamai 1 ir 6 tyrimo minutėmis [53]. 

Apibendrinus tyrimo rezultatus ir atsižvelgus į tirtų junginių chemines struktūras 

galima daryti išvadą, jog  junginys, kurio struktūros B žiede yra daugiau hidroksilo grupių, 

(delfinidino 3 - O - gliukozidas ) yra geresnis reduktorius nei mažiau hidroksilo grupių B žiede 

turintys junginiai (cianidino 3 – O – gliukozidą arba pelargonidin 3 - O –gliukozidas). 
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3.TYRIMO METODAI 

3.1. Tyrimo metodika 

 Tyrimais buvo siekta nustatyti, kaip flavonoidai (kvercetinas, kvercitrinas, rutinas, 

izokvercitrinas, hiperozidas, kemferolis, astragalinas, miricetinas ir miricitrinas) redukuoja 

citochromą c in vitro. Šiam tikslui naudotas spektrofotometrinis metodas.  Absorbcijos spektras 

buvo matuojamas 500-600 nm bangos ilgių intervale laiko bėgyje. Citochromo c absorbcijos 

maksimumas fiksuotas 550nm bangos ilgyje (16 pav.). 

 

16 pav. Citochromo c redukcijos kreivė skirtingais laiko intervalais. 

 A – oksiduoto citochromo c kreivė, B - redukuoto citochromo c kreivė 3 min. po tiriamojo 

flavonoido pridėjimo, C - redukuoto citochromo c kreivė 12 min. po tiriamojo flavonoido pridėjimo, 

D - redukuoto citochromo c kreivė 21 min. po tiriamojo flavonoido pridėjimo, E – pilnai redukuoto 

citochromo c, pridėjus ditionito, kreivė, kuri skaičiavimuose buvo prilyginama 100%. 

 

Į švarią ir sausą kiuvetę įpilama 1ml bidistiliuoto vandens, 32µM citochromo c ir iškart užrašomas 

absorbcijos spektras. Po to pridedamas tiriamasis flavonoidas. Bandymai su tiriamaisiais 

flavonoidais buvo aliekami naudojant dvi skirtingas tiriamųjų junginių koncentracijas: 10µM ir 

20µM. Absorbijos spektrai buvo fiksuojami 0 (iškart po flavonoido pridėjimo), 3, 6, 9, 12, 15, 18 ir 

21 minutėmis po flavonoido pridėjimo. Siekiant nustatyti citochromo c redukcijos maksimumą, po 

21 minutės spektro užrašymo į kiuvetę būdavo įberiami keli ditionito (standartinio reduktoriaus) 

kristalai, užrašomas absorbcijos spektras, maksimalus rodiklis fiksuojamas tap pat ties 550 nm 

bangos ilgio.  Šis gautas rezultatas prilyginamas 100% ditionito redukcijai. Visi bandymai  buvo 

atliekami kambario temperatūroje, taip pat pakartoti po 3 kartus. 
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3.2. Reagentų  paruošimas 

Visi eksperimente naudoti flavonoidai (>98% grynumo) buvo gauti iš firmų Sigma 

Aldrich, Extrasynthese ir Roth Karlsruhe. Citochromas c ir ditionitas gauti iš firmos Sigma Aldrich. 

Visi tiriamieji flavonoidai buvo tirpinami etanolyje (96%), siekant geresnio tirpumo. 

Kai kurie sunkiai tirpstantys flavonoidai  tirpinimo metu buvo veikiami ultragarsu. Visi pagaminti 

reagentai buvo saugomi šaldiklyje. 

 

3.3. Naudojami įrankiai, prietaisai ir programinė įranga 

Tyrimo metu naudojamai prietaisai: 

 spektrofotometras „IMPLEN NanoPhotometer“, versija 7122 V2.2.3, serijos numeris 3571.  

Naudojama programinė įranga: 

 spektrofotometro rodmenys į kompiuterį perkeliami naudojantis „PVC Report Viewer“ 

programine įranga. Gauti duomenys išsaugomi Microsoft Excel bylos pavidalu. 

Naudojami įrankiai: 

 automatinė pipetė „Eppendorf research 1000“; 

 mikroškirkštas „Hamilton microliter“ #702 25µl talpos; 

 mikroškirkštas „Hamilton microliter“ #705 50 µl talpos. 

3.5. Statistinė analizė 

 Tyrimo duomenų vidurkiai pateikti su vidutinėmis standartinėmis paklaidomis, visi 

eksperimentai buvo pakartoti po 3 kartus (n = 3). Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis 

SigmaPlot 11.0 programa. Tyrimo duomenų vidurkiai statistiškai palyginti (Student t–test).  

Skirtumų vidurkiai laikyti statistiškai reikšmingais, jei p <0,05. 
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4. TYRIMO REZULTATAI 

4.1. Flavonoidų paveikis citochromo c redokso būsenai  

4.1.1. Citochromo c redukcija kvercetinu 

Kvercetinas šiame tyrime pasirinktas kaip standartinis junginys, siekiant palyginti 

įvairių flavonoidų gebėjimo redukuoti citochromą c priklausomybę nuo hidroksilo grupių skaičiaus 

ir išsidėstymo struktūroje ar prisijungusios cukrinės dalies. 

 Kvercetinas (3, 3’, 4’, 5, 7-pentahidroksiflavonas) savo struktūroje neturi prisijungęs 

cukrinės dalies – yra aglikonas. B žiedo struktūroje turi prisijungęs dvi hidroksilo grupes 3’ir 4’ 

padėtyse[24]. Ištyrus kvercetino dviejų skirtingų koncentracijų - 10µM ir 20µM - savybes redukuoti 

citochromą c nenustatytas ženklus skirtumas redukuojant citochromą c priklausomai nuo flavonoido 

koncentracijos (p>0,05) (17 pav.).  

 

17 pav. Kvercetino (10 µM ir 20 µM) poveikis redukcijai skirtingais rezultatų fiksavimo 

momentais. 

 * p<0.05 lyginant su 0 min 10 µM koncentracijos kvercetinu, # p<0.05 lyginant su 0 min 20 µM 

koncentracijos kvercetinu. 

Lyginant tos pačios, 10µM, koncentracijos kvercetino efektą redukuojant citochromą c tarp 0 ir 

trečios 3 minutės gauti rezultatai atitinkamai buvo 38,2% ± 1,08% ir 46,2% ± 1,3%, tačiau 

palyginus šiuos du rezultatų fiksavimo momentus nustatyta, jog šie rodmenys vienas kito atžvilgiu 

nėra statistiškai reikšmingi (p>0.05). Tačiau palyginus 0 minutės rezultatus su 6, 9, 12, 15, 18 ir 21 

minutės rezultatais, visais atvejais buvo nustatytas statistiškai reikšmingas (*p<0,05) skirtumas. 

Nors 10µM kvercetinas 6 minutę citochromą c redukavo 48,6 ± 2,6%, o maksimalus redukcijos 

rezultatas, kuris pasiektas 21 tyrimo minutę, yra 52.4 ± 3.1%, tačiau statistiškai reikšmingo 
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skirtumo laiko bėgyje tarp šių rezultatų nėra. Išanalizavus 20µM koncentracijos kvercetino efektą 

redukuojant citochromą c nustatyta, jog 0 minutės rezultatus lyginant su visais sekančiais redukcijos 

lygio fiksavimo momentais, gauti rezultatai buvo statistiškai reikšmingi (# p<0.05). Taigi  jau 3 

tyrimo minutę 20µM kvercetinas citochromą c redukavo 53,2 ± 2,6%, o 21 minutės rezultatas yra 

61,7 ± 3%. Statistiškai reikšmingas skirtumas tarp šių dviejų rezultatų nebuvo užfiksuota. 

 

4.1.2. Kvercetino ir jo glikozidų (kvercetino, hiperozido, izokvercitrino, rutino ir 

kvercitrino) poveikio citochromo c redokso būklei palyginimas 

4.1.2.1. 10 µM koncentracijų kvercetino ir jo glikozidų poveikis citochromo c redukcijai 

Toliau ištirtas 10µM kvercetino ir jo glikozidų (hiperozido, rutino, kvercitrino, 

izokvercitrino) poveikis citochromo c redukso būsenai. Nuo aglikono struktūros jie skiriasi tik dėl 

kiekvieno glikozido atveju prisijungtos tam tikros cukrinės dalies [22]. Siekant nustatyti įvairių 

cukrinių dalių įtaką šių flavonoidų redukcinėms savybėms, juos lyginsime su aglikono (kvercetino) 

redukcinėmis savybėmis redukuojant citochromą c.  

Palyginus 10µM koncentracijos kvercetino redukcijos efektyvumą su jo glikozidais 

nustatyta, kad 0 min. visų tiriamų flavonoidų redukcijos lygis yra ganėtinai vienodas net ir paklaidų 

ribose (18 pav.). Jau 3 tyrimo minutę kvercetinas citochromą c redukavo 46,2 ± 1,3%, tuo tarpu 

izokvercitrinas – 40,6 ± 3,2%, rutinas – 38,4 ± 1%, kvercitrinas – 37,7 ± 2,4%, hiperozidas - 36 ± 

2,1%. Panaši redukcinio efektyvumo tendencija išliko ir laiko bėgyje: maksimali redukcija 

kvercetinu - 52,4 ± 3,1%, izokvercitrinu - 41,7 ± 3,1%, rutinu - 39,6 ± 1,7%, kvercitrinu - 38,3 ± 

2,7%, o hiperozidu - 36,2 ± 2,1%. Iš visu glikozidų efektyviausias buvo izokvercitrinas, nors 

statistiškai reikšmingo skirtumo tarp jo ir kvercetino nustatyta nebuvo. Tačiau lyginant kvercetiną 

su kitais glikozidais, aglikonas visais atvejais buvo statistiškai patikimai efektyvesnis redukuojant 

citochromą c nei rutinas, kvercitrinas ar hiperozidas. 
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18  pav.  10µM   kvercetino, hiperozido, izokvercitrino, rutino ir kvercitrino efektyvumas 

redukuojant citochromą c. 

 *p<0,05 lyginant su to paties laiko momento kvercetinu. 

 Jau 3 tyrimo minutę kvercetinas citochromą c redukavo 46,2 ± 1,3%, tuo tarpu 

izokvercitrinas – 40,6 ± 3,2%, rutinas – 38,4 ± 1%, kvercitrinas – 37,7 ± 2,4%, hiperozidas - 36 ± 

2,1%. Panaši redukcinio efektyvumo tendencija išliko ir laiko bėgyje: maksimali redukcija 

kvercetinu - 52,4 ± 3,1%, izokvercitrinu - 41,7 ± 3,1%, rutinu - 39,6 ± 1,7%, kvercitrinu - 38,3 ± 

2,7%, o hiperozidu - 36,2 ± 2,1%. Iš visu glikozidų efektyviausias buvo izokvercitrinas, nors 

statistiškai reikšmingo skirtumo tarp jo ir kvercetino nustatyta nebuvo. Tačiau lyginant kvercetiną 

su kitais glikozidais, aglikonas visais atvejais buvo statistiškai patikimai efektyvesnis redukuojant 

citochromą c nei rutinas, kvercitrinas ar hiperozidas. 

4.1.2.2. 20µM kvercetino ir jo glikozidų poveikis citochromo c redukcijai 

Lyginant 20µM  kvercetino ir jo glikozidų poveikį citochromo c redukcijai, dar labiau išryškėja 

aglikono efektyvumas redukuojant citochromą c (19 pav.). Iškart po įdėjimo (0min.) kvercetinas (41 

± 0,78% efektyviau redukavo citochromą c nei rutinas (36 ± 0,66%),hiperozidas (31,6 ± 2.3%), 

hiperozidas (31,6 ± 2,3%) ar izokvercitrinas (27 ± 6,4%). Taip pat ir sekančiuose redukcijos 

efektyvumo fiksavimo momentuose kvercetinas yra pastebimai efektyvesnis nei visi tiriami jo 

glikozidai. Maksimali citochromo c redukcija 20µM koncentracijos kvercetinu buvo 61,7 ± 3%, 

rutinu - 37 ± 1%, hiperozidu – 39,5 ± 1,8%, izokvercitrinu – 35,9 ± 5,8%, kvercitrinu – 40,3 ± 6%, 

o izokvercitrinu – 35,9 ± 5,8%,  Tyrimai parodė, kad 20 µM kvercetinas yra ženkliai efektyvesnis 

redukuojant citochromą c, nei jo glikozidai.  
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19  pav.  20µM  kvercetino, hiperozidao, izokvercitrino, rutino ir kvercitrino efektyvumas 

redukuojant citochromą c. 

*p<0,05  ir #p=0.054 lyginant su to paties laiko momento kvercetinu. 

 

4.1.3. Citochromo c redukcijos efektyvumo palyginimas tarp kvercetino ir 

flavonoidų, turinčių skirtingą hidroksilo grupių kiekį B žiedo struktūroje 

4.1.3.1. Kvercetino, kemferolio ir miricetino 10µM  koncentracijos efektyvumo redukuojant 

citochromą c palyginimas 

 Šiuo atveju yra lyginami kemferolis, kvercetinas ir miricetinas, kurie atitinkamai B 

žiedo struktūroje turi 1, 2 ir 3 prisijungusias hidroksilo grupes [34,37]. Analizuojami gauti rezultatai 

nustatinėjant šių 3 flavonoidų 10 µM koncentracijos efektyvumą redukuojant citochromą c (20 

pav): Jau 3 tyrimo minutę kemferolis citochromą c redukavo 36,8± 0,2%, kvercetinas - 46,2 ± 

1,3%, o miricetinas - 68,7 ± 5,9%. 9 minutės rezultatai – kemferolio redukcinis aktyvumas: 41,5 ± 

2,7%,  kvercetino -49,4 ± 2,8%,  o miricetino - 71,8 ± 5,4%. Maksimalus redukcinis efektyvumas 

21min:  kemferolis 43,5 ± 2,9%, kvercetinas - 52,4 ± 3,1%, o miricetinas - 74,2 ± 5,3%. 
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20 pav. 10 µM koncentracijos kvercetino, kemferolio ir miricetino efektyvumo palyginimas 

redukuojant citochromą c. 

*p<0,05 lyginant tą patį laiko momentą su kvercetinu, #p<0.05  lyginant tą patį laiko 

momentą su kemferoliu. 

Galima teigti, lyginant su kitais dviem junginiai, kad efektyviausias 10 µM koncentracijos 

flavonoidas redukuojant citochromą c yra miricetinas (p<0,05). Nors kvercetinas efektyviau 

redukuoja citochromą c nei kemferolis, tačiau atlikus gautų rezultatų lyginimą tarp šių dviejų 

flavonoidų nenustatytas statistiškai patikimas rezultatų skirtumas (p>0,05). Išimtis 3 minutė, kai 

palyginus kvercetiną su kemferoliu gautas rezultatas buvo p<0,05. 

4.1.3.2. Kvercetino, kemferolio ir miricetino (20µM) efektyvumo redukuojant citochromą c 

palyginimas  

Analizuojant 20  µM koncentracijų kvercetino, kemferolio ir miricetino duomenis (21 

pav) , kaip šie flavonoidai redukuoja citochromą c, galima įžvelgti ryškų skirtumą tarp miricetino ir 

kvercetino su kemferoliu, nors statistiškai reikšmingi duomenys užfiksuoti rezultatų fiksavimo laiko 

momentais lyginant tik miricetina su kemferoliu (p<0.05), o tarp miricetino ir kvercetino – tik 0 

minutės rezultatuose(p<0,05). Nors kvercetinas pastebimai efektyviau redukuoja citochromą c nei 

kemferolis, tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo tarp šių junginių nepastebėta. Miricetinas ir 

naudojant 20 µM koncentraciją citochromą c redukavo efektyviau nei kvercetinas ar kemferolis. 

Maksimalūs rezultatai pasiekti 21 tyrimo minutę: miricetinas redukavo 80,7 ± 7,2%, kvercetinas – 

61,7 ± 3,0%, kemferolis – 51,6 ± 4,9%. 

0 min. 3 min. 6 min. 9 min. 12 min. 15 min. 18 min. 21 min.

Kemferolis 35,6 36,8 40,7 41,5 42,2 42,7 43,1 43,5

Kvercetinas 38,2 46,2 48,6 49,4 50,3 51,1 51,8 52,4

Miricetinas 46,1 68,7 70,6 71,8 72,5 73,2 73,6 74,2
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21 pav. 20 µM kvercetino, kemferolio ir miricetino efektyvumo palyginimas redukuojant 

citochromą c. 

*p<0,05 lyginant tuo pačiu laiko momentu su kvercetinu, #p<0.05  lyginant tuo pačiu 

laiko momentu su kemferoliu. 

4.1.3.3. Koncentracijos poveikis kvercetino, kemferolio ir miricetino efektyvumui redukuojant 

citochromą c 

Lyginant kvercetino, kemferolio ir miricetino redukcijos efektyvumo skirtumą tarp 

dviejų koncentracijų(10 µM ir 20 µM) galima įžvelgti, kad visais atvejais 20 µM  koncentracijų 

flavonoidai pasižymi bent truputį stipresnėmis redukcinėmis  savybėmis redukuojant citochromą c 

nors statistiškai reikšmingas skirtumas nenustatytas (22 pav.). Šie rezultatai patvirtina, kad 

nepriklausomai  nuo tirtos koncentracijos, miricetinas ( 74,2 ± 5,3% ir 80,7 ± 7,2%) efektyviausiai 

redukuoja citochromą c, o mažiausiomis redukcinėmis savybėmis pasižymi kemferolis (43,5 ± 2,9 

ir 51,6 ± 4,9). 

0 min. 3 min. 6 min. 9 min. 12 min. 15 min. 18 min. 21 min.

Kemferolis 38,7 46,6 48,4 49,5 50,3 50,7 51,3 51,9

Kvercetinas 41,6 53,2 51 57,9 58,8 60,2 61 61,7

Miricetinas 62 77,2 78,7 78,7 78,8 79 79,1 80,7
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22 pav. Koncentracijų poveikis  kvercetino, kemferolio ir miricetino efektyvumui redukuojant 

citochromą c. 

 

4.2. Kemferolio ir astragalino efektyvumo redukuojant citochromą c 

palyginimas 

 Astragalinas yra kemferolio glikozidas, C žiedo 3 padėtyje kaip cukrinę dalį 

prisijungęs gliukozę [34, 36]. Lyginant šių dviejų junginių rezultatus norima nustatyti cukrinės 

dalies įtaką citochromo c redukcijos efektyvumui. Palyginus kaip skiriasi redukcinės savybės tarp 

aglikono ir glikozido buvo pastebėtas apie 10% skirtumas tarp šių dviejų struktūrų redukuojant 

citochromą c (23 pav.), t.y. gliukozė (cukrinė dalis) slopina redukcines astragalino savybes. 

Nagrinėjant maksimalaus efektyvumo rezultatus kemferolis (10 µM) citochromą c redukavo 43,5 ± 

2,9%, o astragalinas – 30 ± 6,6%. Padidinus koncentraciją iki 20 µM, kemferolis redukavo 51,6 ± 

4,9%, o astragalinas – 39,7 ± 1,7%. Lyginant astragalino efektyvumą atlikti reduktoriaus vaidmenį 

tarp skirtingų koncentracijų (10 µM ir 20 µM) taip pat pastebėta, kad  esant didesnės koncentracijos 

citochromą c redukuoja efektyviau (apie 10%).  
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23 pav. Astragalino ir kemferolio poveikis citochromo c redukcijai: koncentracijos įtaka. 

 

4.3. Miricetino ir miricitrino efektyvumo redukuojant citochromą c palyginimas 

Miricitrinas (miricetino-3-O-ramnozidas)  yra miricetino glikozidas [41]. Šių dviejų flavonoidų 

palyginimo tikslas – nustatyti cukrinės dalies įtaką tarp šių dviejų flavonoidų. Kaip ir tikėtasi, 

miricetinas pasižymėjo stipresnėmis redukcinėmis savybėmis nei jo glikozidas – miricitrinas. 

Tačiau statistiškai reikšmingi skirtumai tarp rezultatų nustatyti tik 0 min lyginant 20 µM rezultatus, 

ir 3 min, lyginant 10 µM rezultatus (24 pav.). 10 µM miricetinas citochromą c maksimaliai 

redukavo 74,2 ± 5,3%, tuo tarpu miricitrinas - 59,9 ± 4,5%. Tiriamų flavonoidų koncentraciją 

pakėlus iki 20 µM: miricetinas citochromą c redukavo 80,7 ± 7,2%, o miricitrinas - 65,5 ± 8,9%. 

 

24 pav. Miricetino ir miricitrino poveikis citochromo c redukcijai: koncentracijos įtaka. 
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4.4.  Flavonoidų efektyvumo redukuoti citochromą c palyginimas prisijungus tai  

pačiai cukrinei grupei, bet esant skirtingam hidroksilo grupių skaičiui B žiede  

 Šiuo flavonoidų savybių redukuoti citochromą c lyginimo atžvilgiu palyginsime 

miricitriną su kvercitrinu ir izokvercitriną su astragalinu. Miricitrinas yra miricetino-3-O-

ramnozidas (3 hidroksilo grupės B žiede), o kvercitrinas – kvercetino 3– ramnozidas (2 hidroksilo 

grupės) [29, 41]. Izokvercitrinas – kvercetino -3-O – gliukozidas (2 hidroksilo grupės B žiede), o 

astragalinas – kemferolio – 3- O- gliukozidas (1 hidroksilo grupė). 

4.4.1.  Miricitrino ir kvercitrino efektyvumo palyginimas redukuojant 

citochromą c 

25 pav. pavaizduotas 10 µM koncentracijų kvercitrino ir miricitrino palyginims 

redukuojant citochromą c. Savo struktūroje turintis daugiau hidroksilo grupių, miricitrinas 

pasižymėjo stipresnėmis redukcinėmis savybėmis nei kvercitrinas. Tai ypač išryškėja nuo 6 tyrimo 

minutes (*p<0,05), kai skirtumas tarp šių dviejų flavonoidų redukcinių savybių nors ir neženkliai, 

bet auga: mirictirtinas citochromą c redukavo  53,2 ± 4,4%, o kvercitrinas 37,8 ± 2,6%. Maksimali 

redukcija pasiekta 21 minutę: miricitrinas – 59,9 ± 4,9%, kvercitrtinas – 38,3 ± 2,7%. 

 

25 pav. Miricitrino ir kvercitrino ( 10 µM) palyginimas redukuojant citochromą c. 

*p<0,05 lyginant miricitriną tą patį laiko momentą su kvercitrinu. 

 

Padidinus iki 20 µM (26 pav.) minėtų flavonoidų koncentraciją  stebimi panašūs rezultatai kaip ir 

10 µM. 12 tyrimo minutę miricitrinas citochromą c redukavo 63,4 ± 8,9%, o kvercitrinas – 39,4 ± 

5,3% .Miricitrinas yra efektyvesnis reduktorius nei kvercitrinas – skirtumas aiškiai matomas 

grafike, nors statistiškai reikšmingų skirtumų tarp jų nenustatyta.  
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Lyginant 10 µM su 20 µM koncentracijas tarpusavyje pastebima, kad 10 µM 

kvercitrinas pasižymi praktiškai tokiomis pat redukcinėmis savybėmis, kaip ir 20 µM, o miricitrino 

efektyvumas redukuoti citochromą c padidėjo tik nepilnais 6%. 

 

 

26 pav. Miricitrino ir kvercitrino 20 µM palyginimas redukuojant citochromą c. 

 

4.4.2.  Izokvercitrino ir astragalino efektyvumo palyginimas redukuojant 

citochromą c 

Lyginant  izokvercitrino ir astragalino efektyvumą redukuoti citochromą c  išryškėja 

abiejų junginių savybė pasiekti praktiškai maksimalų redukcijos lygį jau 3 tyrimo minutę:  10 µM 

izokvercitrinas – 40,6 ± 3,2%, o 10 µM astragalinas – 39,1 ± 1,6%, Vėliau redukcijos kreivė beveik 

nebekinta nepriklausomai nuo tiriamosios koncentracijos. Grafike, pavaizduotame  27 pav. matyti, 

kad esant 10 µM koncentracijai geresnis reduktorius yra dvi hidroksilo grupes B žiede turintis 

izovercitrinas, nei vieną hidroksilo grupę turintis astragalinas. 12 tyrimo minutę izokvercitrino ir 

astragalino redukcijos efektyvumas buvo 41,3 ± 3 % ir 30 ± 6,7%. Padidinus koncentraciją iki 20 

µM, izokvercitrinas citochromą c redukavo 35,1 ± 5,7%, o astragalinas – 39,5 ± 1,7%. 
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27 pav. Izokvercitrino ir astragalino efektyvumo redukuoti citochromą c palyginimas.  

 

4.5.  Tiriamųjų flavonoidų poveikio citochromo c redokso būklei skirtingais 

rezultatų fiksavimo momentais palyginimas 

Lentelėje nr.1 pateikti visų tiriamųjų flavonoidų efektyvumo redukuoti citochromą c rezultatai. 

Galima įžvelgti, kad kai kurie flavonoidai maksimalias redukcines savybes pasiekia jau 0 ar 3 min, 

kiti yra efektyvesni reduktoriai ir tolimesniais rezultatų fiksavimo momentais pasižymi vis 

didesniais rezultatais. Lentelėje matyti, kad nepriklausomai nuo koncentracijos, efektyviausi 

redukuojant citochromą c yra trys junginiai – miricetinas, miricitrinas ir kvercitrinas. Miricetinas 

pasižymėjo 74,2 ± 5,3% esant 10µM, o 20 µM - 80,7 ± 7,2%, 10 µM miricitrinas 59,9 ± 4,5, o 

padidinus koncentraciją - 65,5 ± 8,9%. 10 µM kvercetinas citochromą c redukavo 52,4 ± 3,1%, o 20 

µM - 61,7 ± 3%. Ketvirtą efektyviausią  junginį redukuojant citochromą c galima vadinti kemferolį, 

nors jis gerokai atsilieka nuo kitų reduktorių: 10 µM redukavo 43,5 ± 2,9%, padidinus koncentraciją 

iki 20 µM – 51,9 ± 4,9%. Rutinas, hiperozidas, idokvercitrinas, astragalinas ir kvercitrinas -

junginiai struktūroje turintys cukrines dalis, kurios slopina jų efektyvumą redukuoti citochromą c. 

Dėl šios priežasties junginiai ir yra silpniausi citochromo c reduktoriai tarp visų tirtų flavonoidų. 
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1 lentelė. Flavonoidų efektyvumas redukuoti citochromą c skirtingais laiko momentais. 

 Konc. Kvercetinas  Rutinas Hiperozidas Izokvercitinas Kemferolis Miricetinas Astragalinas  Kvercitrinas Miricitrinas 

0 

min. 

10 µM 38,2 ± 1,08 37,2 ± 0,4 31,7 ± 4,2 37,7± 2,5 35,6± 0,43 46,1 ± 5,2 28,7± 6 36,9 ± 2 34,9 ± 3 

 20 µM 41,6 ± 0,78 36 ±0,66 31,6 ± 2,3 27  ±6,4 38,7 ± 1,3 62 ± 4,8 33,3 ± 2,2 34,5 ± 2,7 36,4 ± 0,7  

3 

min. 

10 µM 46,2 ± 1,3 38,4 ± 1 36 ± 2,1 40,6 ± 3,2  36,8 ± 0,2  68,7 ± 5,9 30 ± 6,9 37,7 ± 2,4 49 ± 3,7 

 20 µM 53,2 ± 2,6 36,5 ± 0,7 34,4 ± 2 33,5 ± 6 46,6 ± 4,2  77,2 ± 9,8 39,1 ± 1,6 36,8 ± 3,8 56,2 ± 8,8 

6 

min. 

10 µM 48,6 ± 2,6 38,5 ± 1,1 35,9 ± 2,3 41,1 ± 3,2 40,7 ± 2,6 70,6 ± 5,9 30 ± 6,8 37,8 ± 2,6 53,2 ± 4,4 

 20 µM 51 ± 2,7 36,7 ± 0,8 34,9 ± 2,1 37,6 ± 3,8 48,4 ± 4,5 78,7 ± 9 39,3 ±1,5 37,8 ± 4,1 60,1 ± 9  

9 

min. 

10 µM 49,4 ± 2,8 38,7 ± 1,2 35,9 ± 2,4 41,2 ± 3 41,5 ± 2,7 71,8 ± 5,4 30 ± 6,7 37,4 ± 2,5 55,4 ± 4,4 

20 µM 57,9 ± 2,9 36,7 ± 0,8  35,1 ± 2,1 34,7 ± 5,8 49,5 ± 4,7 78,7 ± 8,7 39,4 ±1,7 36,7 ± 7,2 62 ± 9 

12 

min. 

10 µM 50,3 ± 3 39 ± 1,3 36 ± 2,3 41,3 ± 3 42,2 ± 2,8 72,5 ± 5,3 30 ± 6,7 37,9 ± 2,6 56,9 ± 4,4 

20 µM 58,8 ± 2,7 36,9 ± 0,8 35,4 ± 2 35,1 ± 5,7 50,3 ± 4,8 72,5 ± 10,5 39,5 ± 1,7 39,4 ± 5,3 63,4 ± 8,9  

15 

min. 

10 µM 51,1 ± 3,1 39 ± 1,4 36,2 ± 2,3 41,4 ± 3 42,7 ± 2,8 73,2 ± 5,3 30 ± 6,7 38,1 ± 2,7 47,2 ± 8,9 

20 µM 60,2 ± 2,9 36,9 ±0,9 35,6 ± 2  35,5 ± 5,8 50,7 ± 4,8 79 ± 8,6 39,5 ± 1,7 39,5 ± 5,3 64,4 ± 8,9 

18 

min. 

10 µM 51,8 ± 3,1 39,2 ± 1,5 36,4 ± 2,3 41,5 ± 3 43,1 ± 2,9 73,6 ± 5,2 30 ± 6,7 38,1 ± 2,7 57,3 ± 6,1 

20  µM 61 ± 2,8 37 ± 0,9  35,8 ± 1,9  35,3 ± 5,5 51,3 ±4,8 79,1 ± 8,5  39,7 ± 1,7 40 ± 5,6 65,1 ± 8,9 

21 

min. 

10 µM 52,4 ± 3,1 39,6 ± 1,7 36,2 ± 2,1 41,7 ± 3,1 43,5 ± 2,9 74,2 ± 5,3 30 ± 6,6 38,3 ± 2,7 59,9 ± 4,5 

20 µM 61,7 ± 3  37  ± 1 35,9 ± 1,8 35,9 ± 5,8 51,9  ± 4,9  80,7 ± 7,2 39,7 ± 1,7 40,3 ± 6 65,5 ± 8,9 

Citochromo c redukcija išreikšta procentais. 
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 5.  REZULTATŲ APTARIMAS  

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad visi tiriamieji flavonoidai 

(kvercetinas, rutinas, hiperozidas, izokvercitrinas, kemferolis, miricetinas, astragalinas, kvercitrinas, 

miricitrinas) redukuoja citochromą c, tačiau dėl struktūrinių skirtumų jie pasižymi skirtingu 

efektyvumu. Vertinant 10 µM, flavonoidų įtaką citochromo c redokso būklei -  efketyviausias yra 

miricetinas - 74,2 ± 5,3%, > miricitrinas – 59,9 ± 4,5% > kvercetinas – 52,4 ± 3,1% > kemferolis – 

43,5 ± 2,9% > izokvercitrinas – 41,7 ± 3,1% > rutinas – 39,6 ± 1,7% > kvercitrinas – 38,3 ± 2,7% > 

hiperozidas – 36,2 ± 2,1% > astragalinas – 30 ± 6,6%. Tiriant 20 µM flavonoidų redukcines 

savybes: miricetinas – 80,2 ± 7,2% > miricitrinas – 65,5 ± 8,9% > kvercetinas – 61,7 ± 3% > 

kemferolis – 51,9 ± 4,9% > astragalinas - 39,7 ± 1,7% = kvercitrinas- 40,3 ± 6% > rutinas - 37 ± 1% 

> hiperozidas – 35,9 ± 1,8% = izokvercitrinas - 35,9 ± 5,8%.  

Lyginant 10 µM ir 20 µM flavonoidų efektyvumo redukuoti citochromą c pastebima, 

kad abiem atvejais 4 efektyviausi flavonoidai yra tie patys – miricetinas, miricitrinas, kvercetinas ir 

kemferolis. Miricitrino struktūrinė formulė yra tokia pati kaip ir miricetino (3 hidroksilinės grupės 

B žiede), tik papildomai yra prisijungusi cukrinė dalis, todėl galima teigti, jog tai ir įtakoja beveik 

15% mažesnį redukcinį efektyvumą nei miricetino. Silpniausiomis citochromo c redukcinėmis 

savybėmis pasižymintys flavonoidai yra glikozidai pasižymi  tik apie 30 -41% redukciniu 

efektyvumu. Tai tik parodo, kad nepriklausomai nuo koncentracijos, glikozidai (ramnozidai, 

gliukozidai, rutinozidai, galaktozidai) visada yra silpnesni reduktoriai nei jų aglikonai. Tačiau iki 

šiol nėra pilnai aišku, kokius pokyčius flavonoido molekulėje sukelia cukrinės dalies prisijungimas. 

Apibendrinant hidroksilo grupių ir cukrinės dalies įtaką citochromo c redokso būklei 

galima pastebėti, kad lyginant miricitriną su kvercetinu ir kemferolį su kvercetino glikozidais, šių 

dviejų palyginimų rezultatai prieštarauja vienas kitam. Miricitrino – kvercetino palygino metu 

teigiama, jog 3 hidroksilo grupės B žiede su cukrine dalimi yra efektyvesnis reduktorius nei tik dvi 

hidroksilo grupės. Tačiau lyginant kvercetino glikozidus su kemferoliu – rezultatas priešingas – 

daugiau hidroksilo grupių su cukrine dalimi turintys junginiai yra silpnesni reduktoriai, nei vieną 

hidroksilo grupę turintis flavonoidas be cukrinės dalies. Siekiant nustatyti šio efekto paaiškinimą 

buvo pastebėta, kad kemferolis hidroksilo grupę B žiede turi 4 padėtyje, o kvercetinas, kaip ir jo 

glikozidai - 3 ir 4. Tačiau miricitrino struktūros B žiede esančios hidroksilinės grupės yra 

prisijungusios 3, 4, ir 5 padėtyse. Atsižvelgus į hidroksilinių grupių išsidėstymą miricitrino, 

kemferolio, kvercetino ir jo glikozidų molekulėse galima teigti, kad 5 B žiedo padėtyje esanti 

hidroksilinė grupė redukcines flavonoidų savybes stiprina labiau, nei 3 ar 4 padėtyse esančios 

hidroksilinės grupės. 
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Taip pat įdomu pastebėti, kad miricetinas, o miricitrinas silpniau, pasižymi 

„smūginiu“ efektu. T.y. lyginant 0 minutės rezultatus su 3 minutės rezultatais pastebimas ženklus 

redukuoto citochromo c kiekio padidėjimas 3 minučių laiko intervale. Miricetino atveju abiejų 

koncentracijų atveju jis būna apie 15 – 20 %, o miricitrino – 10 – 15%. Kai kurie kiti tiriamieji 

flavonoidai (rutinas,  hiperozidas, astragalinas, kvercitrinas, izokvercitrinas) net lyginant tyrimo 

pradžios (0 min.) ir pabaigos (21 min.) rezultatus, nepasižymėjo tokiu dideliu redukuojamo 

citochromo c kiekio skirtumu. 

Tiesiogiai palyginti atlikto darbo rezultatus su kitų autorių darbais nėra įmanoma, nes 

nerasta mokslinių straipsnių, kuriuose būtų pateikti išsamūs rezultatai apie ištirtus tokius pat 

flavonoidus, kaip ir šiame darbe. Nepaisant to, tyrimo rezultatus galima palyginti su  Kristinos 

Škėmienės, Sonatos Trumbeckaitės ir kitų mokslininkų 2013 metais atliktu darbu [53], kuriame jie 

ištyrė antocianinų gebėjimą redukuoti citochromą c. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad kuo daugiau 

hidroksilo grupių yra antocianino struktūros B žiede, tuo junginys pasižymi stipresnėmis 

redukcinėmis savybėmis. Flavonoidų ir antocianinų struktūros yra labai panašios, todėl minėtas 

tyrimas tik patvirtina, kad hidroksilo grupių kiekis struktūros B žiede daro įtaką flavonoidų  savybei 

redukuoti citochromą c. Taip pat hidroksilo grupių skaičiaus esančių B žiede įtaką redukcinėms 

savybėms galima patvirtinti Dragan Amič, Drago Bešlo ir kitų mokslininkų 2007 metais pateiktu 

straipsniu apie flavonoidų struktūros – aktyvumo ryšį antioksidacinėms savybėms [9]. Kadangi 

antioksidacines ir redukcines savybes galima sulyginti, todėl galima teigti, kad 3’, 4’ –katecholinė 

strukūra esanti B žiede įtakoja ne tik antioksidacines, bet ir redukcines savybes, o mūsų ir K. 

Škėmienės ir kt. mokslininių atlikti tyrimai parodo, kad B žiedo 5 padėtyje prisijungusi hidroksilo 

grupė tik dar labiau sustiprina 3’, 4’ –katecholinės struktūros redukcinį efektyvumą.  

Dragan Amič, Drago Bešlo ir kt. [9] taip pat paminėjo A žiedo 5 padėtyje esančios 

hidroksilo grupės svarbą antioksidacinėms savybėms. Mūsų tyrime nustatyta, kad visais atvejais 

cukrinės dalies prisijungimas A žiedo 5 padėtyje vietoj hidroksilinės grupės silpnina redukcines 

savybes lyginant su aglikonų rezultatais. Todėl atsižvelgus į mūsų tyrimo rezultatus ir minėtų 

mokslininkų pateikta informacija galima teigti, kad A žiedo 5 padėtyje esančios hidroksilinės 

grupės pakeitimas cukrine dalimi slopina flavonoidų redukcines savybes.  

 

 

 

 

 

 



41 
 

6. IŠVADOS 

1. Hidroksilo grupių skaičius įtakoja flavonoidų gebėjimui redukuoti citochromą c - kuo daugiau 

flavonoidų struktūros B žiede yra hidroksilo grupių, tuo junginys pasireiškia stipresnėmis 

savybėmis redukuoti citochromą c: miricetinas > kvercetinas > kemferolis. jog Flavonoidų 

struktūros B žiede 5 pozicijoje esanti hidroksilinė grupė pasireiškia stipresnėmis redukcinėmis 

savybėmis nei prisijungiančios 3 ar 4 padėtyse. 

 

2. Ištyrus glikozidinimo įtaką flavonoidų gebėjimui redukuoti citochromą c nustatyta, kad 

nepriklausomai nuo to, kokia cukrinė dalis yra prijungta prie aglikono, jos buvimas flavonoido 

struktūroje visada silpnina junginio redukcines savybes (miricetinas >miricitrinas; kemferolis > 

astragalinas; kvercetinas > rutinas, hiperozidas, kvercitrinas as izokvecitrinas). 

 

3. Įvertinus ištirtų flavonoidų (10 µM ir 20 µM) gebėjimą redukuoti citochromą c nustatyta, kad 

efektyviausias reduktorius yra miricetinas (74 – 80%), vėliau silpnėjimo tvarka išsidėsto 

miricitrinas (60 – 65%) > kvercetinas (52 – 62%) > kemferolis (44 – 52%). Silniausi 

reduktoriai yra kvercetino ir kemferolio glikozidai: izokvercitrinas (36 – 42%), rutinas (37 – 

40%), kvercitrinas (38 – 40%) ir astragalinas (30 – 40%). 
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