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Rezumat: Pe baza calculelor DFT PBE utilizând software-ul GAUSSIAN 09 au fost studiate 

structurile geometrice și potențialul electrostatic molecular (MEP) pentru acidul dihidroxifumaric 

(DHFA) în fază gazoasă precum și în metanol, folosind pachetului de. Valorile maxime ale MEP s-

au găsit în apropierea grupelor funcționale hidroxilice ale DHFA ceea ce a făcut posibilă estimarea 

probabilității detașării atomilor de hidrogen capabili să interacționeze cu radicalul liber DPPH•. 

Etapele elementare inițiale ale mecanismelor de reacție ale DPPH• cu DHFA au fost identificate atât 

în vacuum, cât și într-un solvent (metanol). Într-o soluție de metanol, energia de activare a acestei 

reacții este mai mică și se ridică la 5,52 kcal/mol comparativ cu 6,15 kcal/mol pentru calculul în vid. 

Cuvinte cheie: antioxidanți, acidul dihidroxifumaric, radicalul liber DPPH•, mecanism de reacție, 

calcule DFT. 

 

Abstract: Based on the DFT PBE calculations using the GAUSSIAN 09 software, we have calculated 

the optimized geometric structures and molecular electrostatic potential (MEP) for dihydroxyfumaric 

acid (DHFA)both in vacuum and in methanol. The maximum MEP values were found near the 

hydroxyl functional groups of DHF, which made it possible to estimate the probability of detachment 

of hydrogen atoms capable of interacting with the free radical DPPH•. The initial elementary stages 

of the reaction mechanisms of DPPH• with DHFA were identified both in vacuum and in a solvent 

(methanol). In a methanol solution, the activation energy of this reaction is lower and amounts to 5.52 

kcal/mol compared to 6.15 kcal/mol for calculation in vacuum. 

Keywords: antioxidants, dihydroxyfumaric acid, free radical DPPH, reaction 

mechanism, DFT calculations. 

 

Introducere 
În ultimii ani, s-au efectuat numeroase studii bazate pe noi abordări 

experimentale și teoretice ale studiului atât al radicalilor liberi în sine, cât și al 

antioxidanților capabili să le transforme în derivați diamagnetici mai puțin periculoși. 

Este evident că cunoașterea mecanismelor diferitelor reacții radicale din corpul 

uman și stabilirea unor modalități posibile de eliminare a radicalilor liberi cu 

antioxidanți poate duce la sinteza de noi compuși chimici – medicamente mai 

puternice. 

Mulți compuși organici cu grupări enol sau fenol sunt antioxidanți eficienți care 

transformă diverși radicali liberi în derivații lor diamagnetici [1]. Din literatura de 

specialitate se știe că acidul dihidroxifumaric (ADHF) este un antioxidant foarte 

puternic [2], având proprietăți inhibitoare pronunțate împotriva radicalilor liberi. În 

lucrarea [3] este propus și studiat mecanismul ionic (așa numit SPLET mecanism) care 

descrie interacțiunea dintre acidul dihidroxifumaricaric (ADHF) și radicalul stabil 

DPPH. S-a demonstrat că această interacțiune începe cu protonarea radicalului DPPH• 

și formarea radicalului-cationului [DPPH-H]•+. Acesta din urmă formează complexul 

de transfer de sarcină cu anionul de DHFA. 
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Reacția general propusă este: 

A-H2 + R• = A-H• + RH 

A-H• + R• = A + RH 

Reacția sumară:   A-H2 + 2R• = A + 2RH 

Mecanismul radicalic (așa-numitul mecanism HAT) al interacțiunii acidului 

dihidroxifumaric cu radicalul DPPH• propus în [4] se desfășoară în conformitate cu 

următoarea schemă generală radicală: 

 

 
 

Scopul acestui studiu a fost dictat, pe de o parte, de posibilitatea a două mecanisme 

descrise mai sus pentru inhibarea radicalilor liberi (DPPH•) sub acțiunea acidul 

dihidroxifumaric (ADHF); pe de altă parte, nu există o descriere teoretică cel puțin 

pentru etapele elementare inițiale ale mecanismului HAT menționat mai sus. De 

asemenea studiul datelor pentru etapele inițiale ale mecanismului HAT prin metoda 

DFT cuplat cu construcția potențialului electrostatic molecular (atât în vid, cât și în 

soluție). 

 

Metode computaționale 
Optimizarea geometriei moleculare (reactanții, stările de tranziție și produșii de 

reacție), calculele spectrelor vibraționale (stările de tranziție), cât și mecanismele 

teoretice de reacție au fost efectuate cu ajutorul pachetului de programe GAUSSIAN 

09 [5], prin aplicarea metodelor teoriei funcționalei de densitate (DFT), cu PBE funcții, 

folosind pentru funcțiile atomice baza relativistă cc-pVDZ. Nici o restricție de simetrie 

nu a fost aplicată în timpul optimizării geometriei.  

Frecvențele vibraționale au fost calculate pentru geometria optimizată, cu scopul 

de a exclude obținerea valorilor frecvenței imaginare și pentru a confirma că geometria 

moleculară găsită corespunde unui minim local pe suprafața sa de energie potențială. 

 

Rezultate și discuții 

Calculele noastre arată că, la prima etapă a reacției de interacțiune dintre ADHF 

și DPPH•, un atom de hidrogen este transferat de la grupa –OH al ADHF la grupa 

funcțională –N• = a radicalului N-DPPH•. Cu acest transfer de hidrogen, care are loc 

prin mecanismul reacției radicalice HAT, se obține noul radical ADHF•, care este o 

formă monodehidrogenată de acid dihidroxifumaric în conformitate cu schema 

prezentată în Figura 1. 
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Fig. 1. Schema mecanismului primei etape 
 

Pe lângă rezultatele de mai sus (efectuate pentru cazul vidului), s-a investigat, de 

asemenea, efectul solventului asupra mecanismului de reacție cu determinarea energiei 

de activare atât în vid, cât și în solvent (metanol). Pentru acest caz, s-a creat diagrama 

potențialului electrostatic al diferitelor interacțiuni posibile ale reactivilor. 

Potențialul electrostatic molecular (PEM) generat în jurul unei molecule prin 

distribuția sarcinilor parțiale pe atomi poate fi o informație importantă despre posibilele 

direcții ale atacurilor electrofile și nucleofile în cursul reacției studiate. De obicei, 

potențialul electrostatic la suprafață este deosebit prin culori diferite. Părțile moleculei 

încărcate cu sarcină negativă (de coloare roșie) reprezintă locul unui posibil atac 

electrofil. La polul opus, regiunile pozitive (albastru) corespund pozițiilor de atac 

nucleofil. Regiunile cu potențial electrostatic aproape de zero sunt de culoare verde.  
 

 
Fig. 2. Diagrama potențialului electrostatic molecular al ADHF 
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După cum se poate observa din Figura 2, care descrie suprafața PEM, pentru 

molecula acidului dihidroxifumaric (ADHF), regiunea cea mai negativă este în 

principal localizată în apropierea atomului de oxigen din gruparea carboxilică. De 

asemenea, se poate observa că potențialului cu cea mai mar valoarea pozitivă este 

localizat în apropierea atomului de hidrogen din grupa hidroxilică, acesta fiind cel mai 

probabil loc pentru atacul nucleofil. Aceste poziții oferă posibilitatea de a estima 

domeniile spațiale în direcția cărora molecula de ADHF poate interacționa cu alte 

sistemele moleculare, inclusiv radicali liberi. 

 Dacă la etapa inițială a studiului a fost analizat potențialul electrostatic asociat 

cu starea moleculară a acidului ADHF în vid, atunci am studiat și efectul solventului 

asupra potențialului electrostatic molecular al moleculei ADHF. Analizând regiunile 

albastre (vezi Figura 2), care corespund atacului nucleofil, unde se află grupele 

hidroxilice, putem concluziona că utilizarea unui solvent (metanol) cresc valorile 

numerice absolute ale PEM. 

Valorile PEM prezentate în Figura 2 corespund energiilor hidrogenului atomic 

egale cu 23,09 kcal/mol în vid și 27,23 kcal/mol în metanol. Astfel, putem determina 

în ce caz atomul de hidrogen al grupei hidroxilice din molecula de ADHF va fi rupt 

mai ușor și se poate concluziona că, în prezența unui solvent, ruperea devine mai 

favorabilă, ceea ce își găsește confirmarea și în studiul mecanismului de reacție arătat 

mai jos. 

Pentru toate sistemele moleculare care participă la reacția studiată, au fost 

optimizați parametrii lor geometrici și s-au determinat valorile energiilor totale. Pe 

baza valorilor energetice obținute, s-a studiat profilul energetic pentru prima etapă a 

reacției atât în vid, cât și în solvent (metanol) și s-a arătat efectul solventului asupra 

energiei de activare a acestei etape inițiale pentru reacția studiată. De asemenea s-au 

calculat stările de tranziție, care descriu mecanismul etapei inițiale a reacției studiate. 

În urma calculelor de frecvențe vibraționale, pentru reactanții și produșii de reacție, nu 

au fost obținute valori negative proprii ale matricei Hessiane, excluzând stările de 

tranziție, confirmându-se faptul că rezultatele obținute în urma optimizării sunt 

veridice. 

 
 

Fig. 3. Profilul energetic (kcal/mol) al primei etape 
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Analizând profilul energetic al primei etape (Figura 3) s-a determinat că aceasta 

este una endotermă, cu o energie de activare în faza gazoasă de 6,15 kcal/mol și 

respectiv în metanol de 5,52 kcal/mol. Au fost localizate stările de tranziție care 

corespunde transferului intramolecular al atomului de hidrogen de la acidul 

dehidroxifumaric pe radicalul DPPH. Acest rezultat a fost confirmat prin prezența unei 

frecvențe imaginare în starea de tranziție atât pentru vid, cât și pentru metanol. 

Frecvențele imaginare au următoarele valori: 1213,12 cm-1 pentru vid și 1054,05 cm-1 

pentru metanol. 

 

Concluzii 

Prezentul studiu se bazează pe abordarea teoretică complexă descrisă mai sus, 

aplicată studiului structurii electronice a moleculei de acid dehidroxifumaric atât în vid, 

cât și în prezența unui solvent, cu determinarea concomitentă a potențialului 

electrostatic molecular și cu posibilitatea de a calcula pe baza sa energiile hidrogenului 

atomic rupt de la acidul ADHF. De asemenea, a fost stabilit mecanismul etapei inițiale 

a reacției de inhibare a radicalului liberi DPPH• sub acțiunea acidului ADHF cu 

determinarea energiei de activare a acestei reacții în vid și în metanol. Valorile 

corespunzătoare ale energiilor de activare sunt de 6,15 kcal/mol și 5,52 kcal/mol, ceea 

ce, la rândul său, confirmă facilitarea reacției studiate în prezența unui solvent. 

 

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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