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Rezumat: Acizii hidroxicinamici și derivații lor sunt bine cunoscuți ca antioxidanți naturali eficienți 

care pot inhiba în mod eficient radicalii liberi. În lucrarea dată, pe baza calculelor DFT B3LYP 

structurile geometrice și electronice ale unui șir de acizi hidroxicinamici (cafeic, vanilic, para-

coumaric, ferulic ș.a.) au fost studiate atât în starea lor neutră cât și în formele redox pentru a stabili 

relații cantitative între particularitățile structurii lor electronice si activitatea lor antioxidanță. 
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Abstract: Hydroxycinnamic acids and their derivatives are well known as effective natural 

antioxidants that can effectively inhibit free radicals. In this paper, based on DFT B3LYP 

calculations, the geometric and electronic structures of a series of hydroxycinnamic acids (caffeic, 

vanillic, para-coumaric, ferrulic, etc.) were studied both in their neutral state and in redox forms to 

establish quantitative relationships between the peculiarities of their electronic structure and their 

antioxidant activity. 
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Introducere 
Acizii hidroxicinamici (AHC) și derivații săi sunt răspândiți pe scară largă în 

produsele alimentare derivate din plante. Compușii principali din această clasă sunt 

acizii cafeic, p-coumaric și ferulic, fiind prezenți în aproape toate plantele și apar în 

forme legate, conjugate și esterificate. Acești compuși joacă diverse roluri în fiziologia 

și activitățile plantelor, care sunt corelate cu sinteza proteinelor, alelopatia și 

fotosinteza. Efectele biologice ale acizilor hidroxicinnamici la om sunt legate de 

funcția lor de antioxidanți, fiind raportate pentru a reduce sau chiar a preveni afecțiunile 

cardiovasculare, cancerul, tulburările neurologice, precum bolile Alzheimer și 

Parkinson. În plus, pentru acești compuși sunt raportate și activități antidiabetice, 

antigenotoxice și antimicrobiene. AHC posedă o structură chimică simplă formată 

dintr-un fenilpropanoid C6-C3, prezența unei grupări carboxilice în lanțul lateral și a 

unei sau mai multe grupe hidroxilice. Diversitatea structurilor AHC este dată de 

numărul și poziția grupărilor hidroxil pe inelul aromatic. Principalii AHC în natură sunt 

acizii p-coumaric, cafeic, ferulic și sinapic, fiind găsiți frecvent în fructe, legume, cafea 

și în produsele derivate,  au câștigat multă atenție, în principal datorită proprietăților 

lor antioxidante. Prin urmare, ingestia acestor produse naturale și a derivaților săi poate 

oferi protecție împotriva daunelor oxidative ale radicalilor liberi care sunt legate de 

originea diferitelor boli cronice [1-2]. 

Izolarea, identificarea, caracterizarea AHC și a activităților antioxidante ale 

compușilor individuali în baza câtorva parametri este foarte bine raportată în 

numeroase surse. Metoda radicalilor liberi este utilizată pe larg pentru investigarea 

experimentală a proprietăților antioxidante totale ale metaboliților sau extractelor și 

pentru evaluarea activității de eliminare a radicalilor liberi a antioxidanților naturali. 
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Analiza DPPH (radicalul 1,1-difenil-2-picrililhidrazil) este considerată una dintre cele 

mai potrivite și simple tehnici colorimetrice pentru efectele de captare a radicalilor 

liberi a compușilor puri sau a extractelor din diferite surse biologice. Radicalul liber 

DPPH reacționează cu donatorul de hidrogen pentru a genera o stare redusă a DPPH 

însoțită de dispariția culorii violete [3]. Deoarece în literatură nu există o abordare 

teoretică generală (sistemică) pentru stabilirea unei relații între structura chimică și 

activitatea antioxidantă a compușilor studiați, este binevenit un studiu teoretic al 

structurilor geometrice și electronice, care de asemenea va contribui la explicarea 

activității antioxidante a acizilor hidroxicinnamici și va oferi noi oportunități pentru 

dezvoltarea produselor farmaceutice, alimentare și agricole și a aplicațiilor pentru 

îmbunătățirea alimentației și sănătății umane. 

 

Metode și materiale aplicate 

Studiul teoretic DFT B3LYP a fost aplicat pentru șirul de derivați ai acidului 

hidroxicinnamic așa ca acidul galic, gentisic, siringic, cafeic, ferrulic, vanilic, para-

coumaric și cinamic, ce posedă activitate antioxidantă diversă, determinată 

experimental prin metoda radicalului liber DPPH. Modelarea computațională 

(optimizarea structurii geometrice și electronice) a acestor acizi și a diverselor forme 

redox a lor  au fost efectuate în baza programului de calcul Gamess [4], folosind setul 

de bază 6-31G pentru orbitalii atomici. 

 

Rezultate obținute și discuții 
În Tabelul 1 sunt prezentate activitățile antioxidante ale unor AHC selectați, ce 

prezintă acțiune diferită în termeni DPPH [5]. Din cei 8 AHC selectați, acizii galic și 

gentisic sunt cei mai activi și au activitate DPPH asemănătoare – 3,53 (μg/ml)/3,56 

μg/ml. Activitate DPPH mai înaltă decât standardele de referință (α-tocoferolul 10,97 

μg/ml) au și acizii siringic și cafeic. Acizii vanilic și p-cumaric au activitatea DPPH 

slabă în comparație cu cele de referință, iar acidul cinamic nu a prezentat nici o 

activitate DPPH [5]. 

Tabelul 1. Activitățile antioxidante (IC50(DPPH)) ale AHC în termenii DPPH. 
AHC Structura IC50(DPPH) 

(μg/ml) 

AHC Structura IC50(DPPH) 

(μg/ml) 

Galic 

 

3,53 

Ferulic 

 

11,75 

Gentisic 

 

3,56 

Vanilic 

 

416,7 
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Siringic 

 

5,44 

p-

Cumaric 

 
1282,3 

Cafeic 

 

6,34 

Cinamic 

 

- 

Notă: IC50(DPPH) – concentrația care reflectă 50% inhibare a radicalului DPPH. 

 

Deoarece AHC au grupe hidroxil care sunt buni donatori de hidrogen, speciile 

chimice cu astfel de părți structurale pot acționa ca antioxidanți donatori de hidrogen 

reacționând cu specii reactive de oxigen sau azot.  

Tabelul 2. Parametrii structurali ai AHC studiați. 

AHC ΔHOMO-

LUMO 

(eV) 

-COaObH -OH μ 

(debye) R(C-Oa) 

(Å) 

R(C-Ob) 

(Å) 

R(Ob-H) 

(Å) 

R(O-H)1 

(Å) 

R(O-H)2 

(Å) 

Galic 4,779 1,238 1,382 0,981 0,981 0,982 3,763 

Gentisic 4,169 1,235 1,407 0,980 0,987 0,978 1,954 

Siringic 4,506 1,241 1,382 0,981 0,982 - 3,044 

Cafeic 4,071 1,242 1,388 0,981 0,974 0,981 3,437 

Ferulic 4,033 1,243 1,388 0,981 0,982 - 4,103 

Vanilic 4,784 1,240 1,389 0,981 0,982 - 4,316 

p-Cumaric 4,259 1,243 1,387 0,981 0,977 - 3,681 

Cinamic 4,545 1,242 1,386 0,982 - - 2,650 

 

Reieșind din calculele efectuate au fost extrași parametrii structurali (geometrici 

și electronici) ai AHC studiați pentru starea fundamentală (M=1), Tabelul 2.  

Valorile comparative ai parametrilor evaluați indică apartenența aceleiași clase de 

compuși, însă nu dau explicații asupra activității antioxidante a AHC studiați. 

În lucrările noastre [6-7] s-a arătat că heteroatomii radicalului DPPH• (în primul 

rând atomii de azot din hidrazină) pot fi ușor protonați. Mai mult, dacă sarcina pozitivă 

a atomului de hidrogen ai grupei carboxilice sau hidroxilice este egală cu Q(H), atunci 

sarcina restului acestui anion acid este negativă și egală cu (-1-Q(H)). Creșterea valorii 

absolute a acestei sarcini negative va facilita transferul electronic de la anionul dat la 

radicalul protonat DPPH. Prin urmare, AHC a cărui valoare (-1-Q(H)) este mai mare, 

va poseda o activitate antioxidantă mai mare (Tabelul 3).  

Tabelul 3. Dependența între activitatea lgk și Q(H) pentru unii acizi 

hidroxicinamici. 

AHC lgkexp lgkcalc Q(H) 

Galic 3,456 3,455 0,389 

Gentisic 3,223 3,204 0,404 

Cafeic 3,106 2,914 0,382 

Siringic 2,725 2,839 0,387 

Ferulic 2,189 2,186 0,381 
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Matematic, relația cantitativă între activitatea antioxidantă a AHC, exprimată 

prin constantele lor de viteză de reacție de ordinul doi k (preluate din lucrarea [8]) și 

sarcina atomului de hidrogen Q(H) este redată de ecuația 1: 

lgk = 0,02127·exp(13,0854·Q(H))                                                                              (1) 

Tabelul 3 conține logaritmii zecimali ai acestor constante determinate 

experimental (lgkexp) împreună cu constantele (lgkcalc) și sarcinile pe atomii de hidrogen 

obținute prin calculele DFT. Corelarea dintre valorile lgk calculat și experimental 

pentru cei mai activi AHC este prezentată grafic în Figura 1.  

Din Tabelul 3 și Figura 1 se vede că concordanța între mărimile lgk calculate și 

lgk experimentale este destul de bună, respectiv metoda de calcul folosită poate fi cu 

succes utilizata în prognozarea activității antioxidante a altor acizi organici cu structură 

asemănătoare.  

 

 

 
Fig. 1. Relația cantitativă al lgk calculat vs lgk experimental pentru cei mai 

activi AHC. 

Pe de altă parte, cedarea atomului sau ionului de hidrogen, contribuie la formarea 

diverselor forme redox ale acestor AHC. Reieșind din energiile totale, în majoritatea 

cazurilor anionii și radicalii formați din grupele hidroxil au energiile mai joase decât 

cei formați din grupele carboxil. Energiile legăturii O-H pentru anionii și radicalii 

respectivi (în cazul radicalilor grupei carboxilice optimizarea geometriilor nu este 

finalizată, de aceea au fost omiși) sunt prezentate în Tabelul 4 de mai jos. În linii 

generale s-ar putea spune că la AHC cu activitate antioxidantă mai ridicată energiile 

legăturilor de hidrogen sunt mai mici, ceea ce desemnează o capacitate înaltă de donor 

de atomi sau protoni de hidrogen și de anihilare a radicalilor liberi, în cazul dat a 

radicalului DPPH. 

 

Tabelul 4. Energiile legăturilor de hidrogen Eleg(O-H) în kJ/mol. 
Denumirea AHC Anion COOH Anion OH Radical OH 

Galic 1406,08 1361,06 1624,39 

Gentisic 1408,32 1487,08 1649,86 

Siringic 1469,49 1467,92 1661,42 

Cafeic 1485,51 1414,36 1670,34 

Ferulic 1489,18 1445,07 1668,53 

Vanilic 1473,69 1467,13 1679,53 

p-Coumaric 1491,02 1470,66 - 

Cinamic 1487,08 - 1748,32 
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Formarea speciilor redox ale AHC are loc prin omiterea unui proton sau atom de 

hidrogen. Modificările în structura electronică care au loc sunt demonstrate mai jos 

(Figura 1), ca exemplu este luat acidul galic, unde Anionul OH(3) este anionul cu cea 

mai joasă energie (vezi Tabelul 2), format la omiterea cationului H+ de la grupa 

hidroxilică din poziția para- față de grupa carboxilică. Asemănător este și Radicalul 

OH(3) format la omiterea atomului H. 

 

 
Fig. 2. Diagrama OM pentru acidul galic și formele sale redox. 

 

Din diagrama OM ai acidului galic rezultă că orbitalii HOMO ai acidului neutru 

aparține inelului benzenic, iar LUMO – grupei carboxilice. În formele redox ai acidului 

galic ambii OM aparțin grupelor funcționale. Astfel are loc activarea acestor grupe 

funcționale. 

 

Concluzii 
Analiza comparativă a structurii electronice determinate prin metoda DFT 

B3LYP (6-31G) în sistemele studiate a demonstrat dependența activității lor 

antioxidante de sarcina pe atomii de hidrogen ai grupelor carboxilice ce pot fi donați 

în reacțiile de interacțiune cu radicalul liber DPPH. În baza datelor teoretice obținute 

se presupune că în reacția de interacțiune a AHC cu radicalul liber DPPH mecanismul 
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de transfer secvențial de electroni cu pierderi de protoni - SPLET (Sequential Proton 

Loss Electron Transfer) este cel mai preferabil. 

 

Mulțumiri 

Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului de cercetare (nr.: 

20.80009.5007.27) „Mecanisme fizico-chimice ale proceselor redox cu transfer de 

electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu”. 
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