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Flavonoids’ structure, properties and particular function for legume
plants
Summary
Plants produce a vast array of secondary metabolites. There are three major
groups of them: terpenes, nitrogen-containing secondary metabolites and
phenolics. These molecules have a great impact on biology of plants and environment. Here, we briefly introduce flavonoids – one of the largest class of
plant phenolics. Their biosynthesis, properties and different functions are presented. Special attention is paid to legume plants and a role of flavonoids as signaling molecules in symbiosis. For human nutrition, flavonoids represent compounds with health-promoting activities and such properties for some of them
are also indicated.
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1. Wstêp
Metabolizmem okreœlamy sumê przemian biochemicznych
materii i energii nieustannie zachodz¹cych w ka¿dej komórce.
Transformacje te s¹ niezbêdne do wzrostu, odnawiania oraz rozmna¿ania siê organizmów ¿ywych (1). Roœlinne metabolity, czyli
produkty przemiany materii, mo¿na arbitralnie podzieliæ na dwa
rodzaje: pierwotne i wtórne.
Metabolity pierwotne to zwi¹zki chemiczne spe³niaj¹ce w organizmie ¿ywym najbardziej podstawowe funkcje: budulcowe,
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energetyczne, zapasowe. Wystêpuj¹ one we wszystkich organizmach i s¹ niezbêdne
do prawid³owego przebiegu procesów ¿yciowych. Do metabolitów pierwotnych
roœlin nale¿¹ m.in. wêglowodany (buduj¹ np. œciany komórkowe, s³u¿¹ jako Ÿród³o
energii i materia³ zapasowy, wchodz¹ w sk³ad kwasów nukleinowych), t³uszcze (stanowi¹ materia³ zapasowy ziaren, komponent b³on biologicznych), bia³ka (pe³ni¹
funkcje katalityczne, strukturalne, a tak¿e transportuj¹ce), kwasy nukleinowe (przechowuj¹ informacjê genetyczn¹ i poœrednicz¹ w produkcji bia³ek), kwasy organiczne
(bior¹ udzia³ w metabolizmie) (2).
Metabolity wtórne roœlin to zwi¹zki wa¿ne, aczkolwiek niekoniecznie niezbêdne
dla prze¿ycia komórki, powstaj¹ce w przebiegu wyspecjalizowanej przemiany materii. S¹ swoiste dla danej roœliny i powstaj¹ tylko w niektórych komórkach, tkankach
lub organach. Zwi¹zki te magazynowane s¹ g³ównie w wakuolach, w przestrzeniach
miêdzykomórkowych oraz na powierzchni tkanek. Pe³ni¹ wa¿n¹ rolê ochronn¹ i sygna³ow¹ (3).
Zainteresowanie metabolitami wtórnymi jako potencjalnymi lekami, truciznami,
naturalnymi zapachami i materia³ami przemys³owymi zosta³o spotêgowane w XIX w.
Wczeœniej uznawano je za nieposiadaj¹ce istotnego znaczenia produkty koñcowe
metabolizmu (4). Obecnie wiadomo, ¿e spe³niaj¹ w roœlinach bardzo wa¿ne funkcje
m.in.
– chroni¹ przed zjedzeniem przez zwierzêta i paso¿yty, np. synigryna;
– chroni¹ przed mikroorganizmami patogennymi, np. arbutyna;
– s³u¿¹ jako atraktanty wp³ywaj¹ce na zapylanie kwiatów i rozprzestrzenianie
nasion;
– warunkuj¹ kolor, zapach liœci kwiatów i owoców, np. di- 3.5-glukozyd delfinidyny;
– reguluj¹ wzrost i rozwój, np. alkohol dihydrokoniferylowy, który wykazuje synergistyczne dzia³anie z kwasem giberelinowym;
– warunkuj¹ oddzia³ywania symbiotyczne roœlin z innymi organizmami (5).
Wystêpuj¹ce w œwiecie roœlinnym metabolity wtórne dzielimy na trzy podstawowe grupy: terpenoidy, niebia³kowe zwi¹zki azotowe oraz zwi¹zki fenolowe.
Podstawowym elementem strukturalnym tworz¹cym terpenoidy s¹ jednostki
izopentenylowe. Dot¹d opisano ponad 22 000 tego typu zwi¹zków (6). Bior¹c pod
uwagê liczbê jednostek wystêpuj¹cych w cz¹steczce terpenoidu wyró¿niono: monoterpeny (10 atomów wêgla), seskwiterpeny (15 atomów wêgla), diterpeny (20 atomów wêgla) itd. Terpenoidy maj¹ istotne znaczenie dla metabolizmu komórki roœlinnej: uczestnicz¹ w przenoszeniu elektronów i protonów (plastochinony i ubichinony), s¹ barwnikami fotosyntetycznymi (karotenoidy, fitol), hormonami roœlinnymi
(gibereliny, kwas abscysynowy), sk³adnikami b³on (fitosterole) (7). Stosowane s¹
w rolnictwie, przemyœle gumowym, farmaceutycznym, chemicznym, spo¿ywczym
i kosmetycznym.
Drug¹ grupê metabolitów wtórnych stanowi¹ zwi¹zki zawieraj¹ce atom azotu.
Zaliczamy do nich g³ównie alkaloidy, jak równie¿ betalainy, glikozydy cyjanogenne
oraz glukozynolany. Alkaloidy to substancje o charakterze zasadowym, zawieraj¹ce
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w pierœcieniu heterocyklicznym atom azotu. Prekursorami tych zwi¹zków s¹ aminokwasy. Zidentyfikowano oko³o 10 000 alkaloidów (8). Zwykle s¹ one toksyczne i posiadaj¹ nieprzyjemny smak, dziêki czemu chroni¹ roœlinê przed infekcjami oraz roœlino¿ercami. Wystêpuj¹ najliczniej w roœlinach zielnych, ale stwierdzono ich obecnoœæ tak¿e w organizmach zwierzêcych (g¹bki, owady, p³azy). Ze wzglêdu na unikatowe w³aœciwoœci farmakologiczne s¹ szeroko stosowane w medycynie, np. morfina,
chinina, winblastyna. Betalainy to grupa rzadko wystêpuj¹cych barwników, które
wabi¹ owady, przez co umo¿liwiaj¹ zapylenie kwiatów lub te¿ chroni¹ roœliny przed
czynnikami patogennymi (9). Glikozydy cyjanogenne, takie jak amigdalina, s¹ Ÿród³em cyjanowodoru, który ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci spe³nia funkcje ochronne przed szkodliwymi czynnikami œrodowiskowymi (10). Glukozynolany, czyli glikozydy olejków gorczycznych, stanowi¹ czynnik odstraszaj¹cy owady (11).
Trzecim typem metabolitów wtórnych s¹ zwi¹zki fenolowe. Posiadaj¹ one pierœcieñ aromatyczny zawieraj¹cy grupê hydroksylow¹ i inne podstawniki (np. grupa
metoksylowa), które nadaj¹ zwi¹zkom fenolowym w³aœciwoœci polarne. Wiêkszoœæ
zwi¹zków fenolowych utworzonych jest z aminokwasów: fenyloalaniny i tyrozyny,
które powstaj¹ z fosforanu erytrozy oraz kwasu fosfoenolopirogronowego, na drodze przemian zaliczanych do szlaku kwasu szikimowego. Inne powstaj¹ w wyniku
przemian zachodz¹cych w obrêbie szlaku kwasu malonowego (12). Zwi¹zki fenolowe dzielimy na proste fenole i fenylopropanoidy oraz ich pochodne, zwane polifenolami. Do tych ostatnich nale¿¹ flawonoidy, którym poœwiêcona jest dalsza czêœæ
artyku³u.

2. Flawonoidy i ich ró¿norodnoœæ
Flawonoidy stanowi¹ bardzo liczn¹ grupê fenolowych metabolitów wtórnych.
Wystêpuj¹ u roœlin zarodnikowych, naczyniowych, a tak¿e u glonów i mszaków (12).
Flawonoidy obecne s¹ m.in. w liœciach i kwiatach najczêœciej jako ¿ó³te barwniki,
nieco rzadziej w owocach, korze, drewnie, niekiedy w nasionach (13). Niektóre krystalizuj¹ w komórkach epidermy, np. hesperydyna w owocni pomarañczy gorzkiej
(14).
Obecnie poznanych jest ponad 6000 ró¿nych flawonoidów i liczba ta stale roœnie. Wyszczególniamy wœród nich m.in. flawany, izoflawany, flawonole, flawony,
izoflawony, dihydroflawonole, flawanony, antocyjanidyny, chalkony. Flawonoidy klasyfikujemy na podstawie ró¿nic w budowie, które mog¹ dotyczyæ np.
– liczby i lokalizacji grup hydroksylowych i metoksylowych w pierœcieniach;
– rodzaju wi¹zania glikozydowego (C- lub O-glikozydowe wi¹zanie);
– liczby przy³¹czonych cz¹steczek cukrów (najczêœciej glukozy, galaktozy i arabinozy w liczbie od 1 do 5);
– rozmiaru cz¹steczek;
– obecnoœci grup sulfonowych na cukrach lub aglikonach.
BIOTECHNOLOGIA 2 (85) 81-94 2009
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Rys. 1. Przyk³adowe struktury zwi¹zków flawonoidowych.
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Zwi¹zki flawonoidowe mog¹ tak¿e wystêpowaæ w formie dimerycznej – dwukrotnie powtórzonej podstawowej struktury piêtnastowêglowej lub oligomerycznej
(15,16).
Kilka przyk³adowych zwi¹zków zaliczanych do grupy flawonoidów przedstawiono na rysunku 1.

3. Budowa i biogeneza flawonoidów
Flawonoidy zbudowane s¹ z dwóch pierœcieni aromatycznych po³¹czonych trójwêglowym mostkiem tworz¹c charakterystyczny uk³ad C6-C3-C6 (rys. 2). Trójwêglowy mostek ³¹cz¹cy pierœcienie A i B utworzony jest przez uk³ad wi¹zania podwójnego
miêdzy atomami wêgla oraz grupê karbonylow¹. Jest on nastêpnie przekszta³cany
w toku biosyntezy w zawieraj¹cy tlen pierœcieñ heterocykliczny – tzw. g-piron (17)
(rys. 3).
Biogeneza flawonoidów jest procesem z³o¿onym. Powstaj¹ one z prekursorów
metabolizmu podstawowego w toku przemian tworz¹cych dwa szlaki:
– szlak kwasu malonowego, w którym, z pochodz¹cego z glikolizy acetylokoenzymu A, tworzy siê malonylokoenzym A bêd¹cy Ÿród³em pierœcienia aromatycznego A;
– szlak kwasu szikimowego, w którym wytworzony w szlaku pentozo-fosforanowym erytrozo-4-fosforan oraz powsta³y w wyniku glikolizy fosfoenolopirogronian
zostaj¹ przekszta³cone w kwas szikimowy, a nastêpnie w aromatyczne aminokwasy:
fenyloalaninê lub tyrozynê. W kolejnych przemianach oba aminokwasy ulegaj¹ deaminacji i w rezultacie tworz¹ kwas cynamonowy (18).
Nastêpnym etapem biosyntezy zwi¹zków flawonoidowych jest przemiana kwasu
cynamonowego do kwasu parakumarowego. Kwas parakumarowy przekszta³ca siê
w parakumaroilokoezym A. Podstawowym etapem biosyntezy zwi¹zków flawono-

Rys. 2. Charakterystyczny dla flawonoidów
uk³ad C6-C3-C6.
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Rys. 3. Benzo-g-piron (linia ci¹g³a).
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Rys. 4. Czêœciowy diagram ukazuj¹cy poœrednie zwi¹zki w biosyntezie flawonoidów. Syntaza chalkonowa katalizuje tworzenie 15-wêglowego szkieletu flawonoidów i kilku pochodnych zwi¹zków, powstaj¹cych w innych ga³êziach szlaku. Syntaza izoflawonowa jest specyficznym enzymem bior¹cym
udzia³ w powstawaniu izoflawonoidów. Kursyw¹ zaznaczono szlak biosyntezy izoflawonoidów, enzymy
szlaków w obramowaniu (20).

idowych jest cyklizacja parakumaroilokoenzymu A do nietrwa³ego chalkonu, zachodz¹ca przy wspó³udziale trzech cz¹steczek malonylokoenzymu A i enzymu zwanego syntaz¹ chalkonow¹. Z chalkonu w nastêpnym etapie biosyntezy powstaje
uk³ad flawanu i dalej wszystkie jego modyfikacje (19) (rys. 4).
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4. W³aœciwoœci fizyczne i chemiczne
Flawonoidy w roœlinach mog¹ wystêpowaæ w po³¹czeniu z resztami cukrowymi,
tworz¹c tzw. glikozydy, lub jako wolne cz¹steczki – aglikony. W postaci glikozydów flawonoidy rozpuszczaj¹ siê w wodzie i etanolu, nie rozpuszczaj¹ siê natomiast w eterze, benzenie i chloroformie. Aglikony s¹ ma³o polarne, w zwi¹zku z tym
dobrze rozpuszczaj¹ siê w rozpuszczalnikach organicznych. Ogóln¹ cech¹ flawonoidów jest ich dobra rozpuszczalnoœæ w roztworach zasadowych z wytworzeniem
barwy ¿ó³tej. Do reakcji charakterystycznych dla flawonoidów nale¿¹: 1) reakcja
z kwasem borowym i szczawiowym, 2) reakcja cyjanidynowa, 3) reakcje z odczynnikami barwnymi (np. chlorkiem ¿elazowym) (21). Flawonoidy maj¹ równie¿ zdolnoœæ
do hydrolizy w œrodowisku kwaœnym oraz do fluorescencji w œwietle ultrafioletowym – cechê tê wykorzystuje siê do ich identyfikacji.
Dziêki zastosowaniu nowoczesnych metod instrumentalnych mo¿liwy jest (po
uprzedniej izolacji z materia³u roœlinnego) rozdzia³ i identyfikacja flawonoidów wystêpuj¹cych czêsto w skomplikowanych mieszaninach. Najczêœciej wykorzystywan¹
do rozdzia³u metod¹ jest HPLC, czyli wysokosprawna chromatografia cieczowa,
a tak¿e ultrasprawna chromatografia cieczowa (UPLC). Do wykrywania tej klasy produktów naturalnych w wycieku z kolumn chromatograficznych stosowane s¹: spektrofotometry UV/VIS, fluorescencyjne oraz spektrometry mas. Identyfikacja dokonywana jest wed³ug czasów retencji opartych na posiadanych wzorcach i bazach danych (22).

5. Funkcje w roœlinach
Flawonole, flawony, chalkony i aurony warunkuj¹ ¿ó³te zabarwienie fragmentów
roœlin, a antocyjany ubarwienie czerwone, niebieskie lub fioletowe (23). Zwi¹zki flawonoidowe determinuj¹ poza barw¹ tak¿e zapach oraz smak owoców i kwiatów, co
powoduje, ¿e roœliny s¹ rozpoznawalne dla owadów, ptaków i ssaków przenosz¹cych py³ek czy nasiona. Akumulowane w pylnikach i s³upkach bior¹ udzia³ w ich
rozwoju, oraz w otwieraniu p¹ków kwiatowych (24).
Flawonoidy pe³ni¹ istotne funkcje w oddzia³ywaniu roœliny ze œrodowiskiem zewnêtrznym. S¹ naturalnymi repelentami – czynnikami odstraszaj¹cymi inne organizmy, np. zwierzêta roœlino¿erne, s¹ tak¿e toksyczne wobec szkodników oraz patogennych grzybów i bakterii, przez co chroni¹ roœliny przed infekcjami (25). Flawonoidy uczestnicz¹ tak¿e w pozytywnych i negatywnych (w zale¿noœci od stê¿enia)
interakcjach pomiêdzy roœlinami okreœlanych mianem zjawiska allelopatii. Wydzielane na zewn¹trz do œrodowiska w sposób bierny lub czynny, mog¹ byæ na przyk³ad
inhibitorami kie³kowania nasion innych gatunków roœlin (26-29).
Flawonoidy s¹ fitoaleksynami – substancjami o funkcji obronnej, powstaj¹cymi
na skutek kontaktu roœliny z czynnikiem patogennym, który czêsto indukuje ekspreBIOTECHNOLOGIA 2 (85) 81-94 2009
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sjê szeregu genów koduj¹cych enzymy szlaku biosyntezy zwi¹zków fenolowych
(30). Wysoce toksyczne wobec patogenów grzybowych s¹ izoflawonoidy, a w szczególnoœci nale¿¹ce do tej grupy pterokarpany, izoflawany, izoflawony i izoflawonony. Mechanizm ich dzia³ania polega na hamowaniu rozwoju spor i wzrostu grzybni
oraz na uszkadzaniu struktury b³ony komórkowej grzyba (31-34).
Poza wymienionymi podstawowymi dzia³aniami, flawonoidy chroni¹ roœliny
przed szkodliwym dzia³aniem promieniowania ultrafioletowego. Mo¿liwe jest to
dziêki wystêpowaniu w cz¹steczce uk³adów chromoforowych – pierœcienia aromatycznego oraz sprzê¿onych wi¹zañ podwójnych. Flawonoidy s¹ gromadzone w komórkach epidermalnych i dzia³aj¹ jak filtr ochronny. Zmniejszaj¹ one iloœæ promieniowania UV-A i UV-B docieraj¹cego do komórek mezofilu, dziêki czemu chroni¹
przed oksydatywnym uszkodzeniem: b³ony komórkowe, bia³ka, kwasy nukleinowe
oraz ca³y aparat fotosyntetyczny. Sam proces napromieniowania indukuje w roœlinie
wzrost ekspresji kilku genów szlaku fenylopropanoidowego, zwiêkszaj¹c tym samym koncentracjê flawonoidów (35-37).
Obecnoœæ grup hydroksylowych w pierœcieniu flawonoidów sprawia, ¿e posiadaj¹ one tak¿e zdolnoœæ do ochrony przed stresem oksydacyjnym. Flawonoidy okreœla siê mianem „zmiataczy” powstaj¹cych w komórkach reaktywnych rodników, takich jak tlen singletowy, anionorodnik ponadtlenkowy, rodniki hydroksylowe i rodniki organiczne. Zwi¹zki te tworz¹ siê na skutek ataku czynnika patogennego, zranienia, ucisku mechanicznego, nadmiaru promieniowania UV, deficytu wody, stresu
osmotycznego i solnego. Stres oksydacyjny towarzyszy równie¿ procesom fizjologicznym takim jak starzenie siê komórek czy lignifikacja, a skutkuje uszkodzeniem
struktury bia³ek, lipidów i DNA. Mechanizm dzia³ania flawonoidów polega na neutralizowaniu wolnych rodników, chelatowaniu jonów metali oraz indukcji enzymów:
dysmutazy ponadtlenkowej, a tak¿e peroksydaz. Przyk³adowo kwercetyna, cyjanidyna, epikatechina i teaflawina stanowi¹ substrat dla peroksydaz w reakcji dezaktywacji nadtlenku wodoru i dzia³aj¹ znacznie silniej antyoksydacyjnie ni¿ witamina C i E
(38-40).
Flawonoidy takie jak kwercetyna, kemferol, apigenina, moduluj¹ polarny transport auksyn (w skrócie PAT) zachodz¹cy przy udziale bia³ek noœnikowych i transporterów (41).
Powszechnie wystêpuj¹ce w roœlinach flawonoidy niezwykle trudno jest otrzymaæ na drodze syntezy chemicznej. Dziêki zastosowaniu metod in¿ynierii genetycznej mo¿liwe jest modyfikowanie szlaku biosyntezy flawonoidów prowadz¹ce do
podniesienia poziomu ich produkcji (42). Zwiêkszenie zawartoœci flawonoidów
w roœlinie mo¿liwe jest równie¿ poprzez zastosowanie elicytorów, czyli czynników
stresogennych (np. polisacharydów œcian komórkowych grzybów). Roœliny nara¿one
na dzia³anie elicytora odpowiadaj¹ reakcj¹ obronn¹, co skutkuje zwiêkszeniem syntezy i akumulacji w komórce oraz wydzielania zwi¹zków flawonoidowych do œrodowiska zewnêtrznego (43-45).
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6. Flawonoidy roœlin motylkowatych a symbioza
Roœliny motylkowate (bobowate) s¹ trzeci¹, co do wielkoœci rodzin¹ roœlin okrytozal¹¿kowych. Zalicza siê do nich ponad 650 rodzajów i oko³o 18 000 gatunków
(46). Obejmuj¹ dwie du¿e grupy roœlin: gruboziarniste (m.in. groch, bobik, ³ubiny,
peluszka, wyka, soja, fasola) i drobnoziarniste (m.in. koniczyny, lucerna, esparceta)
(47). Gospodarczo i ekonomicznie s¹ drug¹ co do wa¿noœci rodzin¹ roœlin uprawnych
po Poaceae (Wiechlinowate) i stanowi¹ w przybli¿eniu 27% œwiatowych upraw (48).
Motylkowate odgrywaj¹ istotn¹ rolê nie tylko w ¿ywieniu ludzi, ale tak¿e zwierz¹t, ze wzglêdu na znaczne iloœci bia³ka, b³onnika i sk³adników mineralnych zawartych zarówno w nasionach jak i w czêœci naziemnej (47). Unikatow¹ cech¹ roœlin motylkowatych jest mo¿liwoœæ wi¹zania azotu atmosferycznego, dziêki symbiozie
z bakteriami brodawkowymi. Zdolnoœæ ta sprawia, ¿e roœliny motylkowate nie wymagaj¹ nawo¿enia azotem. Ograniczenie stosowania lub wyeliminowanie nawozów
azotowych przyczynia siê do obni¿enia kosztów uprawy i zmniejszenia zanieczyszczenia œrodowiska naturalnego (49).
Uwalniane z korzeni roœlin motylkowatych flawonoidy pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w oddzia³ywaniu partnerów bior¹cych udzia³ w symbiozie (50). Flawonoidy produkowane
przez motylkowate wp³ywaj¹ na ekspresjê genów nod, u bakterii symbiotycznych.
W efekcie bakterie produkuj¹ lipochitooligosacharyd tzw. czynnik Nod odpowiedzialny za brodawkowanie (rys. 5). Roœliny motylkowate posiadaj¹ receptory umo¿li-

Rys. 5. Struktura czynnika Nod (53).
BIOTECHNOLOGIA 2 (85) 81-94 2009
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wiaj¹ce percepcjê bakteryjnych czynników Nod, sprawne mechanizmy reakcji na lipochitooligosacharydy i bia³ka umo¿liwiaj¹ce bakteriom kolonizacjê korzeni (noduliny buduj¹ce niæ infekcyjn¹) (51,52). W wyniku oddzia³ywañ z czynnikiem Nod nastêpuje deformacja korzeni w strefie w³oœnikowej, inicjacja podzia³u komórek i w konsekwencji tworzenie brodawek (53). Flawonoidy mog¹ zarówno indukowaæ, jak i hamowaæ ekspresjê genów nod. Na przyk³ad daidzeina i genisteina indukuj¹ geny nod
u Bradyrhizobium japonicum, natomiast hamuj¹ ich ekspresjê u Sinorhizobium meliloti. Naringenina stymuluje powstawanie czynnika Nod u Rhizboium leguminosproum, a kwercetyna hamuje jego wytwarzanie. Ta specyficznoœæ pozwala bakteriom na rozró¿nienie
w³aœciwych gospodarzy od innych gatunków roœlin motylkowatych (54,55). Oprócz
indukowania ekspresji genów nod, flawonoidy wp³ywaj¹ tak¿e na chemotaksjê mikroorganizmów, u³atwiaj¹c odnalezienie siê symbiotycznych partnerów w œrodowisku (55). Do takich zwi¹zków nale¿¹ luteolina i chryzeolina u Medicago sativa (55-57).
Iloœæ oraz rodzaje flawonoidów w korzeniach Medicago sativa zmieniaj¹ siê podczas kolonizacji tego organu przez grzyby z gatunku Glomus spp., sugeruj¹c ¿e flawonoidy mog¹ równie¿ modulowaæ mikoryzê arbuskularn¹ (58). Warto podkreœliæ,
¿e symbiotyczne relacje mog¹ byæ zablokowane przez zwi¹zki naœladuj¹ce flawonoidy, takie jak np. insektycydy, pentachlor czy metyloparation (57).
Transport wielu metabolitów wtórnych w roœlinie jest ci¹gle jeszcze nie do koñca
poznany. S¹dzi siê, ¿e flawonoidy s¹ akumulowane w komórkach, w których ma miejsce ich synteza i spe³niaj¹ lokalnie ró¿ne funkcje (59). Czêœæ tych zwi¹zków jest akumulowana w wakuoli lub wydzielana do œrodowiska zewnêtrznego. Istnieje jednak szereg
przes³anek, ¿e flawonoidy mog¹ byæ transportowane z miejsca syntezy do odleg³ych regionów, aby pe³niæ istotne funkcje regulatorowe (60,61). Wykorzystuj¹c metody identyfikacji flawonoidów oraz œledz¹c in vivo ich transport przy wykorzystaniu ró¿nych inhibitorów aktywnoœci wykazano, ¿e transportery ABC (ang. ATP Binding Cassette Transporters) czy bia³ka MATE (ang. Multidrug and toxic compound extrusion proteins) mog¹ braæ
udzia³ w transporcie flawonoidów (62,63). Interesuj¹cy jest fakt, ¿e w biochemicznych
eksperymentach opisuj¹cych aktywnoœæ bia³ek ABC oraz transport fenolowych metabolitów wtórnych, jedn¹ z najefektywniej transportowanych biomoleku³ (najni¿sze Km
i najwy¿sze Vmax) jest medikarpina (64). Zwi¹zek ten, zaliczany jest do izoflawonoidów, wystêpuje m.in. w lucernie, jako fitoaleksyna odgrywaj¹ca istotn¹ rolê w reakcjach obronnych roœliny. W ostatnio przeprowadzonych pracach biochemicznych nad
transportem flawonoidów u soi wykazano, ¿e bia³ka ABC mog¹ braæ udzia³ w sekrecji
z korzeni tej roœliny takich zwi¹zków jak genisteina i daidzeina (65).

7. Wp³yw flawonoidów na zdrowie cz³owieka
Flawonoidy wykazuj¹ zró¿nicowane dzia³anie farmakologiczne na organizm
ludzki. Do najbardziej znacz¹cych nale¿¹ w³aœciwoœci antyoksydacyjne – warunkuj¹ce efekt kardioprotekcyjny, naczynioochronny (66), a tak¿e zapobiegaj¹cy po90
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wstawaniu nowotworów (67,68) oraz przeciwzapalny (69,70). Flawonoidy dzia³aj¹
anksjolitycznie (71) oraz uspokajaj¹co (72) na centralny uk³ad nerwowy. Wykazuj¹
protekcyjny wp³yw na w¹trobê (73) oraz pe³ni¹ funkcjê fitoestrogenów (74). Szczególnie du¿o wiadomo o w³aœciwoœciach przeciwrakowych genisteiny czy daidzeiny,
izoflawonoidów pochodz¹cych z soi. Stwierdzono, ¿e w krajach gdzie spo¿ycie roœlin motylkowatych, w tym soi, jest wysokie ludzie rzadziej zapadaj¹ na choroby nowotworowe, tyczy siê to g³ównie raka piersi i prostaty. Na antynowotworowe w³aœciwoœci tych izoflawonoidów sk³ada siê m.in. hamowanie angiogenezy i proliferacji
komórek (75,76).

Tabela
Przyk³adowe flawonoidy oraz otrzymywane z nich farmceutyki
Dzia³anie
1

Mechanizm dzia³ania

Zwi¹zek czynny

2

3

4

Lek/mieszanka zio³owa
5

liœæ mi³orzêbu

Bilobil, Flavobil, Ginkocaps, Ginkgofol, Ginkofar, Tanakan

przeciwzapalne i prze- zmniejszaj¹
syntezê Bajkalina
ciwagregacyjne
czynników
prozapal- Wogonina
nych i proagregacyjnych Ginkgolid

korzeñ tarczycy,
liœæ mi³orzêbu

Baikadent, Baikaderm,
Venoforton, Geriacaps.

przeciwzapalne, prze- hamuj¹ syntezê hista- Kwercetyna
ciwbólowe, przeciwob- miny
Kemferol
rzêkowe,
przeciwHiperozyd
gor¹czkowe
Tilirozyd
Nepetryna

kwiat jasnoty, kwiat bzu, Gryposon, Pyrosal, Pykwiatostan lipy, liœæ roz- rosan, Infektotrn, Termarynu
masil,

hamuj¹ dzia³anie hialunaczynioochronne
(uszczelniaj¹ nab³onek ronidazy i elastazy
naczyñ)
(wzmacniaj¹
tkankê
³¹czn¹)

Venacorn,
kwiatostan g³ogu, kwiat Venescin,
i liœæ kasztanowca, p¹czki Ascorutical, Rutina C
forte, Rutinoscorbin,
kwiatowe pere³kowca
Neocardina, Rutovit C,
Cravisol

antyoksydacyjne

hamuj¹ aktywnoœæ en- Ginkgetyna
zymów tworz¹cych wol- Biolbetyna
ne rodniki, chelatuj¹
jony metali przejœciowych, redukuj¹ reaktywne formy tlenu, zapobiegaj¹ utlenianiu witaminy C

Roœlina/organ

Witeksyna
Kwercetyna
Hiperozyd
Rutozyd

zapobiegawcze w powi- hamuj¹ aktywnoœæ re- Trokserutyna
k³aniach cukrzycy
duktazy aldozowej

otrzymywana na drodze Troxerutin, Rutoven,
pó³syntezy
Sapoven T, Troxeratio
300, Troxescorbin

spazmolityczne – roz- hamuj¹ fosfodiesterazê Naringenina
Apigenina
kurcz miêœni g³adkich, cAMP
Luteolina
naczyñ krwionoœnych
Izosalipurpozyd
serca, jelit, dróg ¿ó³ciowych i moczowych,
oskrzeli

kwiatostan kocanek,
Cholesol, Gastrochol,
kwiatostan i owoc g³ogu Heparoson, Cholagoga II
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1

2

3

hipotoniczne-obni¿aj¹ce ciœnienie krwi
i opory obwodowe

hamuj¹ dzia³anie enzy- Pueraryna
mu konwertuj¹cego an- Astragalina
giotensynê

moczopêdne

rozkurczaj¹
miêœnie
g³adkie dróg moczowych, dra¿ni¹ œciany kanalików nerkowych
i utrudniaj¹ resorpcjê
zwrotn¹

4

5

Doppelkorzeñ opornika, kwia- Kelicardina,
tostan i owoc g³ogu, hertz Energovital Tonik
kwiatostan arniki

Hiperozyd Sinen- liœæ brzozy, liœæ ortosyfosetyna, Eupatory- nu, ziele skrzypu, ziele
na, Salwigenina, naw³oci
Kwercetyna,
Ekwizetryna, Luteolina

Diuroflos, Urosan, Nefrobonisan, Fito Mix XII
fix, Urolson, Urogran,
Neofitolizyna

Hesperydyna,
korzeñ koz³ka,
6-metylo-apige- ziele mêczennicy
nina, Szaftozyd,
Izoorientyna

Valuherb, Valused, Passispasmin, Psychotonisol, Nerwobonisan

owoc ostropestu
aktywuj¹ syntezê bia³ka Sylimaryna-zehepatoprotekcyjne
(dzia³aj¹ce ochronnie uszczelniaj¹cego b³ony spó³ flawonolikomórkowe hepatocytów gnanów
na mi¹¿sz w¹troby)

Legalon 70/140, Silimax, Silivit 80/150, Lagosa, Sylicynar, Syligran, Sylimarol

uzupe³niaj¹ce niedobory wi¹¿¹ siê z receptorami Genisteina
estrogenów
estrogenowymi

soja

Soyfem,
suplementy
diety: Climea Meno, Menoplant Soy-A 40+, Menocaps, Menosoy, Menostop, Soy Isoflavone
Complex

zmniejszaj¹ce
chêæ opóŸniaj¹ metabolizm nieznany
spo¿ycia alkoholu
alkoholu, prowadz¹ do
nagromadzenia siê w
organizmie aldehydu
octowego

korzeñ o³ownika (Pu- Suplemanty diety: Kueraria lobata, kudzu) dzucaps, Kudzuroot

sedatywne
(uspoka- wi¹¿¹ siê z receptorami
jaj¹ce i nasenne) an- benzodiazepinowymi
ksjolityczne (przeciwlêkowe)

Dostêpne na rynku leki i kosmetyki pochodzenia roœlinnego zawieraj¹ mieszaniny flawonoidów posiadaj¹cych ró¿norodne w³aœciwoœci. W tabeli przedstawiliœmy
przyk³adowe flawonoidy, roœliny oraz otrzymywane z nich farmaceutyki (77).
Praca powsta³a podczas realizacji projektu: nr N301 114 32/3928 oraz sieci naukowej „Genomika
i transgeneza roœlin u¿ytkowych”.
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