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Сравнителният кинетичен анализ дава възможност да се направят следните изводи:

 Бифенилният фрагмент има по-съществена роля за антиоксидантната активност в сравнение със страничната

верига.

 Замяната на гваяколовата структура с катехолова във всички случаи води до многократно по-висока антиоксидантна

активност, както за мономери, така и за димери.

 Съкращаването дължината на страничната верига води до понижаване на стeпента на инхибиране (от 3 до 7 пъти) и 

че малки разлики в края на страничната верига не водят до съществена промяна в антиоксидантната активност.

 Двойките D1/ M1,  Curc/ M1 , D3/M3,  Curc/M3 показват най-висока разлика в антиоксидантната ефективност при

липидното окисление в сравнение с тези, получени за останалите двойки мономери/димери. 

 Oтсъствието на алфа-бета ненаситена странична верига в пара позиция на бензеновите пръстени води до по-ниска 

антиоксидантна активност в резултат на липсата на резонансно стабилизиране на образуваните феноксилни радикали и 

участието им в по-голяма степен в странични реакции.

 Ефектът на концентрацията е най-силно изразен за (D1-D5, M1-М5) и за куркумина.

 Получените нови резултати за зависимостта структура-антиоксидантна активност на подбраните биоантиокси-

данти дава възможност да се изясни механизма им на действие като се изведат нови реакционни схеми с участието на 

реакциите на феноксилните радикали при инхибирано хомогенно липидно окисление.

 Тези резултати са от изключително значение и за практиката за подбор на подходящи съединения за ефективно и 

оптимално стебилизиране на различни липидни продукти.

Антиоксидантна активност при хомогенно липидно автоокисление
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Куркуминът е един от най-силните природни антиоксиданти с широк спектър на билогична активност, който предпазва биомембраните от пероксидна деструкция предимно като

уловител на свободни радикали. Едно от най-важните органичения на куркумина е неговата бионаличност, която се дължи на хидрофобната природа на молекулата. Неговото

потенциално използване във фармацевтичната и хранителната промишленост силно зависи от стабилността му. Ето защо се търсят начини за преодоляване на този недостатък

на куркумина чрез създаването на негови синтетични аналози, устойчиви във физиологичен разтвор.

За да се запазят структурните фрагменти, отговорни за антиоксидантния потенциал на куркумина и да се повиши стабилността му при физиологични условия, колеги от Италия

под ръководството на д-р Джована Делогу (G. Delogu) предлагат интересен дизайн и синтезират негови аналози като С2 симетрични хидроксилирани бифенилни съединения.

Същността се състои в следното. Приема се, че куркуминът се състои от две еднакви части и ако условно се „разреже“ молекулата му ще се получат две еднакви молекули

дехидроцингерон. Ако двете еквивалентни части на дехидроцингерона се „съшият”/свържат при фенолните ядра с С-С мост, се образуват С2 симетрични бифенилни съединения

(димери). Първоначално те синтезират димери на разпадните продукти на куркумина – дехидроцингерон (М1), ферулова киселина (FА) и ванилин(Va) – за краткост наречени мономери.

Но с цел да се изясни ролята на страничната верига в пара положение спрямо фенолната група, са синтезирани и мономери и димери на аналози на дехидроцингерона и цингерона (M2)

с удължена странична верига, наподобяваща тази на куркумина, както и на познати метоксифеноли и природни продукти.

За целта на изследването са подбрани 34 природни биоантиоксиданта и техни синтетични аналози (с гваяколова и катехолова структура). Сравнителният кинетичен анализ е

направен на база основни кинетични параметри на липидното автоокисление в отсъствие и в присъствие на антиоксидант: фактор на стабилизиране, PF (показващ колко пъти се

увеличава окислителната стабилност на липидния субстрат в присъствие на антиоксидант) и степен на инхибиране, ID (показващ колко пъти се съкращава дължината на

окислителната верига на липидното окисление в присъствие на антиоксидант). Кинетичният модел използва окисляем липиден субстрат (кинетично чисти триацилглицероли на

слънчогледово масло) като окислението е проведено при продухване с атмосферен въздух при температура 80оС в термостатирана баня на тъмно. Кинетиката на липидното

окисление се следи по натрупването на първичните продукти на автоокислението - липидните хидропероксиди, които се определят йодометрично. Изучени са ефектите на

заместителите в страничната верига, на концентрацията, на заместителите в бензолното ядро и на наличието на симетрична С2-бифенилна структура.

Катехолова/

гваяколова

структура

PFmax Ефект IDmax Ефект

CA/FA 10.0 Максимално висок 16.7 Максимално висок

HPh/M1 13.2 Максимално висок 9.3 Максимално висок

HCh/Eu 2.6 Умерено висок 4.4 Умерено висок

DHCh/DEu 6.9 Силен 6.0 Силен

DHPh/D1 1.4 Слаб 0.5 Слаб

Неинхибирано окисление:
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В отсъствие на антиоксидант

Зараждане на веригата

Продължение на веригата

Прекъсване на веригата

Мономолекулно разклонение на веригата 

Псевдомономолекулно разкл. на веригата 

Бимолекулно разклонение на веригата 

Инхибирано окисление:
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В присъствие на антиоксидант:

Ключова реакция на инхибиране  

Кръстосано рекомбиниране

Хомо-рекомбиниране

Хомо-диспропорциониране

Странични реакции на феноксилния
радикал, водещи до понижение на 

активността

Основна кинетична схема на липидното окисление

.

Разпадни продукти на куркумина и  получаване на димери

Ефект на катехолова - гваяколова структура при мономери и димери

Ефект на страничната верига при орто-метоксифенолите

Ефект на бифенилната структура (димер/мономер)

PFD/M: D1/M1 (4) = D3/M3 (4) 

Curc/M1(4) = Curc/M3 (4) 

Максимално силен ефект 

PF, ID >10 Максимално силен ефект (Curc, D1, D3, iso-Eu);  10 > PF,ID >5 Силен ефект (М3, М5, 

DCr, D5, D2,D4) ;  5 > PF, ID >2 Умерен ефект (останалите)

HO

R2

R2

OH

OCH3

CH3O

R1

R1

=>     C2-symmetry axis

Предимства на 

хидроксилираната

бифенилна структура:

 Конформационна
подвижност

Проста структура

Образуване на хинони
(биологична активност)

Образуване на радикали 
(биологична активност)

Понижена токсичност
(наличие на OH и OCH3)

Аксиална хиралност
(без влияние от pH)


