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vykazujú protinádorový7−9, protizápalový10,11, antimikro-
biálny12, antivirálny 13,14 účinok. Flavonoidy zabraňujú 
vzniku aterosklerotických lézií a pôsobia preventívne proti 
vzniku kardiovaskulárnych ochorení15−17. Ich pozitívny 
efekt sa prejavil aj pri spomalení vzniku osteoporózy18 
a diabetes19. Najviac �tudovaný účinok, ktorý sa uplatňuje 
pri v�etkých vy��ie uvedených chorobách je inhibícia pe-
roxidácie lipidov20,21 a antioxidačná aktivita 22−25. Existuje 
viacero prác zameraných na charakterizáciu vzťahu medzi 
antioxidačnou aktivitou testovanou v rôznych systémoch 
a �truktúrou flavonoidov26−29. Kvantitatívnemu vyhodnote-
niu vzťahu medzi �truktúrou a antioxidačnou aktivitou 
flavonoidov je venované minimum dostupných �túdií. 
Z tohto dôvodu sme si za cieľ práce zvolili okrem testova-
nia antioxidačnej účinnosti vybraných flavonoidov  pomo-
cou metódy FRAP30, ktorá priamo charakterizuje redukčnú 
schopnosť molekuly, aj kvantitatívne vyhodnotenie vzťa-
hov �truktúra � aktivita týchto látok. Metóda FRAP je  
kolorimetrický spôsob stanovenia antioxidačnej aktivity 
zalo�ený na jednoduchej redoxnej reakcii. Pri nízkom pH 
v prítomnosti antioxidantu − flavonoidu je �elezitý � tripy-
ridiltriazínový (TPTZ) komplex redukovaný na �eleznatú 
formu. Redukcia sa prejaví vznikom intenzívne modrého 
zafarbenia s absorbčným maximom pri 593 nm. Reakcia je 
ne�pecifická. Ka�dá vedľaj�ia reakcia s ni��ím redoxným 
potenciálom ako Fe3+-TPTZ / Fe2+-TPTZ, pri daných re-
akčných podmienkach,  podporuje redukciu Fe3+-TPTZ. 

 
 

Experimentálna časť 
 
C h e m i k á l i e   

 
Testované flavonoidy (Sigma Chemical Co., St. Louis, 

USA) boli najvy��ej dostupnej čistoty. Pri stanovení anti-
oxidačnej aktivity bol pou�itý 2,4,6,-tri(2-pyridyl)-s-triazín 
(TPTZ, Fluka Chemie GmbH, Buchs, �vajčiarsko). Na 
porovnanie antioxidačných vlastností flavonoidov nám 
slú�il antioxidant kyselina 6-hydroxy-2,5,7,8-tetrametyl-
chróman-2-karboxylová � Trolox (Aldrich, Milwaukee, 
USA). Na prípravu zásobných a tlmivých  roztokov boli 
pou�ité rozpú�ťadlo dimetylsulfoxid (DMSO) a chemiká-
lie kyselina octová, kyselina chlorovodíková, (Mikrochem, 
Pezinok, SR), octan sodný trihydrát, chlorid �elezitý 
(Lachema, Brno, ČR). 

  
S c h o p n o s ť  f l a v o n o i d o v  r e d u k o v a ť  F e 3 +   
( m e t ó d a  F R A P − F e r r i c  R e d u c i n g   
A n t i o x i d a n t  P o w e r )       

                                       
Vzorky flavonoidov boli rozpustené v dimetyl-

sulfoxide (DMSO) a následne nariedené do DMSO tak, 
aby sme získali roztoky s  koncentráciou  100, 250, 500, 
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Úvod 
 

V roku 1930 bola z pomarančov izolovaná nová látka, 
ktorá bola označená ako vitamín P. Neskôr sa ukázalo, �e 
je to flavonoid rutín. Odvtedy sa z ovocia a rastlín izolova-
lo niekoľko tisíc flavonoidov1. Základnou �trukturálnou 
jednotkou flavonoidov je flaván (C6-C3-C6 skelet). 
V biosyntéze je tvorený kondenzáciou fenylpropanoidovej 
jednotky s troma molekulami malonyl koenzýmu A (cit.2). 
Na základe stupňa oxidácie základného pyránového skele-
tu rozdeľujeme flavonoidy do siedmych skupín. Sú to fla-
vóny, flavonoly, flavanóny, flavány, flavanoly, antokyani-
díny a izoflavóny3. V rastlinách flavonoidy zastávajú veľ-
mi dôle�itú úlohu pri pigmentácii, klíčení, pri ochrane 
rastlín voči �kodcom, či UV �iareniu. Účinkujú aj ako 
signálne molekuly 4,5. Keď�e flavonoidy sa nachádzajú 
v ovocí, zelenine, sóji, cereáliach, čaji a víne sú neoddeli-
teľnou súčasťou na�ej potravy. Pravdepodobný denný prí-
jem flavonoidov je v rozmedzí 0,023−1 g/deň6. Zvý�ený 
príjem flavonoidov v potrave sa dáva do súvisu 
s prevenciou vzniku civilizačných ochorení. V mnohých in 
vitro a aj v in vivo �túdiach bolo dokázané, �e flavonoidy 
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750 a 1000 µmol l−1. Ako �tandardný antioxidant sme pou-
�ili Trolox, ktorý bol pripravený v rovnakých koncentrá-
ciách ako testované flavonoidy. Pracovný roztok FRAP na 
meranie antioxidačnej aktivity sme si pripravili a� tesne 
pred meraním a to zmie�aním 25 ml acetátového tlmivého 
roztoku, 2,5 ml roztoku TPTZ a 2,5 ml roztoku FeCl3. 
Zásobné roztoky:  0,3 mol l−1 acetátový tlmivý roztok (pH  
3,6) − 3,1 g octanu sodného trihydrátu + 16 ml kyseliny 
octovej na 1 l roztoku; 0,01 mol l−1 TPTZ v 0,04 mol l−1  
HCl −  0,078 g TPTZ/25ml 0,04 M HCl; 0,02 M FeCl3 � 
0,0 811 g FeCl3/50 ml H2O. 

Antioxidačná aktivita vo vzorkách bola stanovená 
spektrofotometricky (SPEKOL 11, Carl Zeiss, Jena, Ne-
mecko) pri vlnovej dĺ�ke 593 nm. Priamo do kyvety sme 
napipetovali 1,35 ml pracovného roztoku FRAP, 135 µl 
redestilovanej vody, prístroj sme vynulovali a pridali sme  
45 µl vzorky flavonoidu alebo �tandardu. Konečné riede-
nie vzorky bolo 1/34, čo sme zohľadnili pri výpočte. Ab-
sorbanciu sme odčítavali v priebehu 10 min. Kalibračná 
krivka  bola zostrojená  s pou�itím roztokov FeSO4 na-
miesto vzorky resp. �tandardu  s koncentráciami v rozsahu 
0�2,5 mmol l−1  vy��ie popísaným postupom. Na základe 

kalibračného vzťahu bola nameraná absorbancia pri vlno-
vej dĺ�ke 593 nm prepočítaná na koncentráciu Fe 2+ vo 
vzorke s flavonoidmi alebo antioxidantom. Do výpočtov 
boli brané údaje absorbancie  v �tvrtej minúte reakcie30.  
Ka�dá testovaná látka bola hodnotená v niekoľkých nezá-
vislých experimentoch, spĺňajúcich zvolené �tatistické 
kritéria. Antioxidačnú aktivitu sme vyhodnotili na základe 
získanej kinetiky reakcie a charakterizovali sme ju veliči-
nou ∆c/∆t, kde ∆c je zmena koncentrácie Fe2+ vo vzorke 
na začiatku reakcie a v 240. sekunde reakcie a  ∆t je 240 
sekúnd.   

 
S t a n o v e n i e  k v a n t i t a t í v n e h o  v z ť a h u   
m e d z i  � t r u k t ú r o u  a  a k t i v i t o u   

 
Pomocou programu Hyperchem 6,02 (Hypercube 

Inc., Gainesville, Florida, USA) boli pre jednotlivé konfor-
méry flavonoidov vypočítané fyzikálno-chemické para-
metre, ktoré boli pou�ité do lineárnych korelácií 
s nameranou biologickou aktivitou. Fyzikálno-chemické 
parametre zahŕňajú veličiny charakterizujúce polaritu resp. 
lipofilitu (hydratačná energia a dipólový moment), para-

Tabuľka I 
�truktúra a rozdelenie testovaných flavonoidov do jednotlivých skupín a hodnoty antioxidačnej aktivity vyjadrenej  
vo forme ∆c/∆t (mmol l−1 s−1)  

Zlúčenina Zlúčenina Základná �truktúra Substitúcia   
OH-skupinami 

∆c/∆t 
[mmol l−1 s−1] 

Flavonol  kvercetín 

  

2´
3´

4´

5´
6´A

B

C 2
O

OH
O

1

345
6

7
8

3, 5, 7, 3´, 4´ 0,287 
morín 3, 5, 7, 2´, 4´ 0,102 

galangín 3, 5, 7 0,065 

Flavanol taxifolín 

 

O

OH
O

3, 5, 7, 3´, 4´ 0,107 

Flavón  6-hydroxyflavón 

  

O

O

6 0 
7-hydroxyflavón 7 0 
7,8-dihydroxyflavón 7, 8 0,062 
chrysín 5, 7 0 
baicaleín 5, 6, 7 0,049 
naringenín 

  

O

O

5, 7, 4´ 0,001 
hesperetín 5, 7, 3´, 2´-OCH3 

 
0,087 

6-hydroxyflavanón 6 0,007 

Izoflavón daidzeín 

  

O

O

7, 4´ 0,001 

Flavanón  
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metre stéricity (objem, povrch  molekuly) a elektrónové 
parametre charakterizujúce reaktivitu (EHOMO, ELUMO, su-
ma nábojov na kyslíku, suma nábojov na vodíkoch OH 
skupín). Kvantitatívne vzťahy medzi �truktúrou flavonoi-
dov a ich antioxidačnou účinnosťou boli počítané metódou 
vzostupnej (stepwise) analýzy. To znamená, �e sme kore-
lácie začínali robiť od jednoduchých regresných rovníc ku 
zlo�itej�ím, dvojparametrovým rovniciam. Premenné, kto-
ré mali v jednoparametrových koreláciach najlep�ie �tatis-
tické ukazovatele (korelačný koeficient r, F-test, t-test) 
sme vybrali a pou�ili do korelácií na výpočet dvojparamet-
rových rovníc. 

 
Výsledky a diskusia 

 
Pre hodnotenie vzťahu medzi �truktúrou 

a antioxidačnou aktivitou flavonoidov bolo pou�itých 13 
vybraných derivátov, ktorých �truktúry a názvy sú uvede-
né v tabuľke I.  

 
S c h o p n o s ť  r e d u k o v a ť  F e 3 +  ( m e t ó d a  
F R A P − F e r r i c  R e d u c i n g  A n t i o x i d a n t  
P o w e r )      

 
Namerané hodnoty absorbancie pri vlnovej dĺ�ke 

593 nm vo vzorkách sme prepočítali na koncentráciu Fe2+-
TPTZ (mol l−1)   pomocou kalibračného vzťahu: 
cFe

2+ (µmol l−1) = ( A593 nm + 0,0183 )/ 22 200                     (1) 
Kalibračná krivka  bola zostrojená vy��ie popísaným 

postupom s pou�itím roztokov FeSO4 namiesto vzorky 
resp. �tandardu  v koncentračnom rozsahu 0�2,5 mmol l−1. 

Kinetika reakcie, nárast absorbancie pri 593 nm indi-
kujúci zvy�ovanie koncentrácie Fe2+ pri rovnakej koncen-
trácii vybraných flavonoidov v reakčnom systéme je zná-
zornená  na obr. 1.   

Z nameranej časovej závislosti mno�stva zredukova-
ného �eleza je vidieť, �e reakcia je veľmi  rýchla 
a prebehne takmer u v�etkých testovaných látok v priebehu 
prvej minúty. Priebeh reakcie sme sledovali 10 minút. 
Schopnosť redukovať trojmocné �elezo sme stanovovali pre 
päť  koncentrácií flavonoidov v rozsahu 100�1000 µmol l−1.  
Závislosť antioxidačného   účinku od koncentrácie je line-
árna, teda s rastúcou koncentráciou antioxidantu v zvole-
nom  koncentračnom rozsahu rastie aj schopnosť flavonoi-
du redukovať �elezitý komplex Fe3+-TPTZ (obr. 2).  

Na základe nameraných výsledkov pre v�etky testo-
vané flavonoidy bola vyhodnotená ich antioxidačná aktivi-
ta   ako ∆c/∆t (tabuľka I), kde ∆c je rozdiel v  koncentrácii 
Fe2+ vo vzorke na začiatku reakcie a v 240. sekunde reak-
cie a  ∆t je 240 sekúnd. Antioxidačné vlastnosti flavonoi-
dov klesajú v poradí kvercetín > taxifolín = morín > hespe-
retín > galangín = 7,8-dihydroxyflavón > baicaleín, pričom 
antioxidačná schopnosť kvercetínu je takmer trikrát vy��ia 
ako taxifolínu alebo morínu. V porovnaní s antioxidantom 
Trolox sú flavonoidy kvercetín, morín, taxifolín účin-
nej�ie alebo rovnako silné antioxidanty. Naopak flavono-
idy 6-hydroxyflavón, 7-hydroxyflavón, 6-hydroxy-
flavanón, daidzeín, naringenín a chrysín boli takmer neú-
činné v redukcii �elezitého komplexu.  

 

0

40

80

120

0 100 200 300
t , s

c  Fe2+

 µmol l-1

Obr. 1. Kinetika  redukcie komplexu Fe3+  testovnými flavono-
idmi s koncentráciou 22 mmol l-1 v reakčnom systéme;  prie-
beh reakcie pre flavonoidy daidzeín, 6-hydroxyflavanón, naringe-
nín, chrysín, 7-hydroxyflavón je rovnaký ako u 6-hydroxy-
flavónu; galangín, kvercetín, baicaleín, 6-hydroxy-
flavón, morín, 7,8-dihydroxyflavón, taxifolín,  

hesperetín 

Obr. 2. Lineárny nárast schopnosti vybraných antioxidantov 
redukovať �elezitý komplex TPTZ so zvy�ujúcou sa koncen-
tráciou antioxidantu;      TROLOX , kvercetín, hesperetín 
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V z ť a h y  m e d z i  � t r u k t ú r o u   
a  a n t i o x i d a č n o u  a k t i v i t o u  

 
Séria 13 flavonoidov (tabuľka I), obsahujúca zástup-

cov flavonolov, flavónov, izoflavónov, flavanolov 
a flavanónov bola vyberaná tak, aby bolo mo�né posúdiť 
�trukturálne aspekty determinujúce antioxidačnú schop-
nosť flavonoidov. Na základe výsledkov stanovenia anti-
oxidačnej aktivity s vyu�itím metódy FRAP mô�eme tvr-
diť, �e z hľadiska �truktúry skúmaných látok antioxidačný 
efekt ovplyvňuje predov�etkým: 
1.  Prítomnosť resp. neprítomnosť dvojitej väzby medzi 

uhlíkom 2 a 3 na C-kruhu a prítomnosť resp. neprítom-
nosť hydroxylovej skupiny na uhlíku 3 C-kruhu. Prí-
tomnosť týchto �ktrukturálnych prvkov je aj podľa 
iných autorov predpokladom pre dobré antioxidačné 
vlastnosti31,32,33. Testované flavonoidy patriace k izo-
flavónom (daidzeín) a flavanónom (naringenín, 6-hy-
droxyflavanón), ktoré nemajú ani jeden z týchto �truk-
turálnych prvkov, sú takmer neúčinné pri redukcii �ele-
zitého komplexu. Je to mo�né vysvetliť predov�etkým 
stratou planarity molekuly a konjugácie systému, prak-
ticky pozdĺ� celej molekuly, čo podporuje stabilitu  
vytvoreného fenolátového aniónu, ktorý je potrebný 
pre antioxidačný účinok vo v�eobecnosti. 

2.  Počet OH-skupín na flavonoidovom skelete. Rovnako 
veľmi slabú schopnosť redukcie majú flavonoidy 
s nízkym počtom OH-skupín na flavonoidovom skelete 
(6-hydroxyflavón, 7-hydroxyflavón). S rastúcim poč-
tom OH-skupín rastie aj schopnosť redukovať trojmoc-

né �elezo. Vodík-donorný potenciál viac hydroxysub-
stituovaných flavonoidov podporuje presun elektrónov 
spolu s protónom vodíka, čo je základ oxidačno-
redukčného deja. 

3.  Okrem počtu  OH-skupín na základnom  skelete je roz-
hodujúca aj ich poloha. Rovnako ako v prípade iných 
�túdií33−35 prítomnosť hydroxylových skupín na B-kruhu 
prispieva k zvý�eniu antioxidačnej aktivity. U naj-
lep�ieho antioxidantu kvercetínu je B-kruh substituova-
ný hydroxylmi v polohe 3� a 4�. Zhang35,36 vo svojich 
�túdiách rozpracoval príčiny nízkeho vplyvu A-kruhu na 
antioxidačnú aktivitu. To isté sa potvrdilo aj v na�ej 
�túdii, preto�e u flavónov, aj napriek prítomnosti OH-
skupín  na A-kruhu vo vzájomnej orto alebo menej vý-
hodnej meta polohe, je ich antioxidačná aktivita nízka.  
 

S t a n o v e n i e  k v a n t i t a t í v n e h o  v z ť a h u   
m e d z i  � t r u k t ú r o u  a  a k t i v i t o u  ( Q S A R )  

 
Antioxidačnú aktivitu  nameranú pomocou metódy 

FRAP sme pre analýzu kvantitatívneho vzťahu medzi �truk-
túrou a aktivitou flavonoidov vyjadrili ako  hodnotu ∆c/∆t 
(µmol l−1 s−1). Táto veličina kvantifikuje prebiehajúcu jed-
noduchú redoxnú reakciu. Hodnota ∆c/∆t (tabuľka I)  je  
pokles koncentrácie  Fe3+ pri jeho redukcii na Fe2+ určený 
z experimentálne získaných hodnôt vzrastu absorbancie za 
čas 240 sekúnd. Prvým krokom QSAR analýzy bol výpo-
čet fyzikálno-chemických parametrov pomocou programu 
Hyperchem 6,02. Získané hodnoty parametrov sú 
v tabuľke II.  

Tabuľka II  
Fyzikálno-chemické parametre pou�ité do korelácií s nameranými antioxidačnými aktivitami. Výpočty parametrov boli 
realizované pomocou programu Hyperchem 6,02 ( Hypercube Inc., Gainesville, Florida, USA ) 

Testované látky Suma 
nábojov na 
kyslíkoch 

Suma 
nábojov na 
vodíkoch 

OH-skupín 

EHOMO  
[eV] 

ELUMO  
[eV] 

Hydratačná 
energia 

[kcal mol−1] 

Dipólový 
moment  
[debye] 

Povrch 
[Å2] 

Objem    
[Å3] 

Refrakti-
vita [Å3] 

Galangín −0,964 0,738 −0,015 0,3321 −20,56 3,386 439,8 720,66 79,96 
Morín −1,427 1,184 −0,391 0,0691 −29,48 4,207 459,19 760,4 83,17 
Kvercetín −1,475 1,207 −0,004 0,1618 −32,88 3,174 461,35 761,9 83,17 
6-Hydroxyflavón −0,679 0,219 −0,378 0,0798 −11,39 4,761 426,87 691,33 76,67 
7-Hydroxyflavón −0,687 0,225 −0,307 0,0345 −11,47 4,447 426,87 691,58 76,67 
Chrysín −0,969 0,494 −0,403 0,043 −17,12 5,15 436,99 706,49 78,28 
7,8-Dihydroxyflavón −0,958 0,484 −0,055 0,0418 −16,19 4,407 434,04 707,24 78,28 
Baicaleín −1,18 0,729 −0,006 0,0623 −21,08 6,104 445,67 724,97 79,88 
Taxifolín −1,55 1,175 −0,293 0,010 −33,21 2,277 459,08 77ľ,31 81,2 
6-Hydroxyflavanón −0,737 0,218 −0,576 0,129 −10,79 3,366 435 702,81 75,05 
Naringenín −1,274 0,71 −0,011 0,109 −23,28 3,44 451,65 740,26 78,26 
Hesperetín −1,185 0,711 −0,075 0,329 −20,75 3,048 422,04 694,23 84,63 
Daidzeín −0,935 0,446 −0,449 0,078 −19,41 2,395 429,33 700,59 77,08 
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Ďal�ím krokom boli výpočty lineárnych korelácií 
medzi antioxidačnou aktivitou a jednotlivými vypočítaný-
mi fyzikálno-chemickými parametrami. Získané regresné 
koeficienty, korelačné koeficienty a ďal�ie �tatistické para-
metre pre v�etkých 9 prípadov sú uvedené v tabuľke III. 

Z korelačných koeficientov pre lineárne korelácie 
medzi závisle premennou biologickou aktivitou a nezá-
visle premennými fyzikálno-chemickými parametrami 
vyplýva, �e v na�om testovacom systéme najlep�ími des-
kriptormi antioxidačných vlastností flavonoidov sú suma 
nábojov na kyslíkoch, hydratačná energia a refraktivita 
molekuly. Korelácia medzi antioxidačnou aktivitou 

a sumou nábojov na kyslíkoch, ktorá charakterizuje reakti-
vitu molekuly flavonoidu, je znázornená na obr. 3.  

Ďal�ím krokom bol výpočet dvojparametrových re-
gresných rovníc, v ktorých boli korelované parametre 
s najlep�ími �tatistickými ukazovateľmi z jednopara-
metrovej analýzy. Vzájomná kombinácia parametrov suma 
nábojov na kyslíkoch a refraktivita (rovnica 2, obr. 4) 
a suma nábojov na kyslíkoch a hydratačná energia 
(rovnica (3)) nie veľmi výrazne zvy�uje �tatistické ukazo-
vatele pri dvojparametrových regresných rovniciach. 
∆c/∆t = −0,657 + 0,088 ⋅ refraktivita + 0,118 ⋅ Σ nábojov 
na kyslíkoch                                                                     (2) 
r = 0,79    s = 0,054    F = 8,4 
 
∆c/∆t = −0,053 � 0,014 ⋅ hydratačná energia + 0,168 ⋅ Σ 
nábojov na kyslíkoch                                                       (3)       
 r = 0,77    s = 0,056    F = 7,1 

 

Tabuľka III 
Výsledky jednoparametrových korelácií získaných z regresných rovníc v tvare y = a . x + b, kde x je nezávisle premenná 
(jednotlivé vypočítané  fyzikálno-chemické parametre), y je závisle premenná (biologická aktivita vyjadrená ako ∆c/∆t) 
ako aj �tatistické ukazovatele r � korelačný koeficient, s � �tandardná reziduálna odchýlka, F � F-test 

Parameter a b r s F 
Suma nábojov na kyslíkoch −0,187 −0,142 0,76 0,06 10,1 
Suma nábojov na vodíkoch OH-skupín 0,173 −0,055 0,69 0,053 16,5 
EHOMO, eV 0,172 0,098 0,41 0,075 2,7 
ELUMO, eV 0,182 0,038 0,24 0,081 0,7 
Hydratačná energia, kcal mol−1 −0,008 −0,103 0,75 0,055 14,2 
Dipólový moment, debye −0,02 0,136 0,27 0,08 0,9 
Povrch molekuly, Å2 0,004 −1,531 0,61 0,066 6,6 
Objem molekuly, Å3 0,002 −1,256 0,65 0,063 8,2 
Refraktivita, Å3 0,02 −1,537 0,74 0,057 12,9 

Σ 
nábojov  

na 
ky slíkoch

m orín
kvercetín

taxifolín

naringenín

hesperetín

galangín

baicaleín

7,8-
dihy droxy flavón

6-
hy droxy flavanó
n

chry sín
daidzeín

6-hydroxyflavón 7-hydroxyflavón

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6
0 0,1 0,2 0,3 0,4

∆c/∆ t

Obr. 3. Korelácia medzi antioxidačnou aktivitou vyjadrenou 
ako zmena koncentrácie �eleznatého komplexu v reakčnom 
systéme za 240 sekúnd a parametrom suma nábojov na kyslí-
koch, ktorý mal spomedzi v�etkých 9 fyzikálno-chemických 
veličín v koreláciach najlep�ie �tatistické ukazovatele 

 0.16 
 0.11 
 0.06 
 0.01 
 -0.04 

Obr. 4. Grafické znázornenie najlep�ej dvojparametrovej 
korelácie medzi refraktivitou (os x), sumou nábojov na kyslí-
koch (os y) a antioxidačnou aktivitou vyjadrenou ako ∆c/∆t 
(os z), (rovnica 2: ∆c/∆t = −0,657 + 0,088 ⋅ refraktivita + 
0,118 . Σ nábojov na kyslíkoch, r = 0,79, n  = 13)  
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Záver 
 
Flavonoidy sú vďaka ich prírodnému charakteru 

a �irokému spektru biologických účinkov vhodnou skupi-
nou látok pre hľadanie nových preventívne pôsobiacich 
látok alebo terapeutík. Týmto smerom je orientovaná aj 
na�a práca. Antioxidačná aktivita 13 flavonoidov bola 
testovaná ako schopnosť redukovať �elezitý komplex. Zo 
vzťahov medzi �truktúrou a aktivitou vyplýva, �e pre anti-
oxidačný efekt je dôle�itá prítomnosť dvojitej väzby medzi 
uhlíkmi 2 a 3 na C-kruhu spolu s OH-skupinou v polohe 3 
na tom istom kruhu. Antioxidačná  aktivita rastie aj so 
zvy�ujúcim sa počtom OH-skupín na flavonoidovom ske-
lete. 

Vzťah medzi �truktúrou a antioxidačnou aktivitou bol 
popísaný aj po kvantitatívnej stránke. Získané  korelačné 
rovnice ukazujú, �e antioxidačný účinok dominantne de-
terminuje parameter reaktivity suma nábojov na kyslíkoch 
hydroxy-skupín flavonoidov. 
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Relationships Between Structure and Ability of Flavon-
oids to Reduce Ferric Complex 

 
In various in vitro and in vivo studies it was shown 

that flavonoids exhibit a wide range of biological activi-
ties. In the present study, antioxidant activity of 13 flavon-
oids was evaluated using the ferric reducing antioxidant 
power (FRAP) assay, which directly determines the reduc-
ing capacity of the compounds tested. The structure � anti-

oxidant activity relationship showed that the presence of 
double bond between C2 and C3 and of the OH group on 
C3 plays an important role. The antioxidant effect in-
creases with increasing number of OH groups in the fla-
vonoid. Their biological activity was correlated with nine 
physicochemical parameters. The sum of charges on the 
oxygen atoms, hydration energy and refractivity of the 
compounds proved to be the best descriptors of the anti-
oxidant activity.  


