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Flavonoidy sú početne najrozšírenejšími sekundárnymi metabolitmi rastlín2. Chemicky sú 

to deriváty fenylchromónu. Vo vyšších rastlinách sa vyskytujú ubikvitárne. Široké rozšírenie 

a veľký počet flavonoidov spôsobujú aj ich veľmi široké spektrum účinkov na živé 

organizmy. Pre vysvetlenie farmakologických aktivít konkrétnych zlúčenín na základe 

receptorovej teórie je potrebné poznanie ich trojrozmernej štruktúry a konformácie. 

Molekula flavónu má v kryštalickom stave približne planárnu konformáciu, v stave 

izolovanej molekuly je však fenylový substituent pootočený vzhľadom na rovinu 

chromónu3-4, uhol pootočenia je závislý od acidobázického stavu molekuly4-5. 

Molekulová hmotnosť flavónov (Mr ~ 250-400) doteraz neumožňovala použiť extenzívne 

pri výpočtoch najpresnejšie ab initio metódy, vzhľadom na ich časovú, technickú a 

prístrojovú náročnosť. V tejto oblasti boli preto používané menej náročné, ale aj menej presné 

semiempirické výpočty (najmä metóda AM13-5, metóda PM3 nie je pre túto skupinu látok 

vhodná4). Dnes je už možné aj v podmienkach PC použiť metódy ab initio a metódy 

funkcionálov elektrónovej hustoty (DFT) pri výpočtoch štruktúrnych a elektronických 

parametrov čoraz väčších organických molekúl6. 

V našej práci sme sa venovali jednoduchým derivátom flavónu (I) substituovaným 

hydroxylovou (–OH) a metoxylovou (–OCH3) skupinou. Pri molekulovom modelovaní a 

štruktúrnej optimalizácii boli použité programové balíky HyperChem7 a Jaguar8. 

Pre ab initio a DFT kalkulácie bola použitá báza 6-31G**++ so zahrnutím funkcií 

polarizácie a difúznych funkcií pre všetky atómy v molekule. 
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V stave izolovanej molekuly majú všetky skúmané deriváty flavónu neplanárnu 

konformáciu. Uhol pootočenia fenylového kruhu voči rovine chromónu je z úzkeho intervalu 

20-30°. Výnimku predstavujú deriváty substituované v polohách 3 a 2’. Hydroxylový a 

metoxylový substituent sa orientuje v rovine kruhu (A resp. B) s možnosťou 2 lokálnych 

minimálnych polôh 0°/180°, ak tomu nebránia ďalšie stérické vplyvy (polohy 3, 5, 8 a 2’). 
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