
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ 

Катедра Фармацевтична и приложна органична химия 

 

Диди Костадинова Налбантова 

 

МЕХАНИЗЪМ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ ПРИ 

СОЛВОЛИТИЧНИ РЕАКЦИИ НА КАРБАМАТИ: 

ТЕОРИЯ И ЕКСПЕРИМЕНТ 

 

 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

НА ДИСЕРТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЕНА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ  

НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР” 

 

 

Научен ръководител: проф. дхн Соня Върбанова Илиева 

 

 

 

 

 

София, 2013 



 
 

Дисертацията съдържа 122 страници, в които са включени 28 фигури, 15 схеми, 15 таблици и 177 

цитирани литературни източника. 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от Катедрения съвет на катедра 

Фармацевтична и приложна органична химия към Факултет по химия и фармация на Софийски 

университет “Св. Климент Охридски”, състоял се на 29.08.2013 г. 

 

Докторантката е била редовен докторант към катедра Фармацевтична и приложна органична 

химия, ФХФ на СУ “Св. Климент Охридски”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 23.12.2013 г. от 11 ч. в Заседателната зала на 

Факултета по химия и фармация, СУ “Св. Климент Охридски”. Материалите по защитата са на 

разположение в Деканата на ФХФ, СУ, бул. „Джеймс Баучър” № 1, стая 107. 



Съдържание 

 

  

1 

Съдържание 

 

I Увод 2 

II. Цели и задачи 3 

III. Резултати и обсъждане 3 

1. Реактивоспособност на арил N-фенилкарбамати при реакция на алкална 

хидролиза 

4 

1.1. Кинетика на реакцията на алкална хидролиза за серия арил N-

фенилкарбамати 

4 

1.2. Реактивоспособност на серия арил N-фенилкарбамати  8 

2. Теоретично и експериментално изследване на механизъм на аминолиза на 

арил N-арилкарбамат 

15 

2.1. Теоретично изследване на възможни механизми за аминолиза на фенил N-

фенилкарбамат 

16 

2.2. Експериментални ИЧ спектрални изследвания 26 

2.3. Реактивоспособност на заместени арил N-арилкарбамати 30 

3. Сравнителен анализ на аминолиза на карбамати 34 

4. Инхибираща способност на карбамати спрямо BChE 37 

IV. Изводи 43 

V. Литература  44 

VI. Публикации 46 



Механизъм и реактивоспособност при солволитични реакции на карбамати: теория и експеримент 

 

  

2 

I. Увод 

Карбаматите са клас органични съединения, притежаващи редица свойства, които 

определят използването им във фармацевтичната индустрия, селското стопанство и текстилната 

индустрия. През последните години се изследва интензивно ефекта им като инхибитори на 

холинестеразните ензими. Инхибиторите на ацетилхолинестеразата (АChE) се използват за 

лечение на глаукома, Паркинсон, Алцхаймер и други. Приоритет в изследванията на 

карбаматите като инхибитори на АChE е откриването на нови лекарствени средства за лечението 

на болестта на Алцхаймер, която засяга все по-голяма част от населението по света. Широкото 

приложение на карбаматите в индустрията и медицината определя интереса към 

продължаващите изследвания на този клас органични съединения и тяхната биологична 

активност, което е пряко свързано с изучаване на механизмите на солволитичните им реакции и 

тяхната реактивоспособност. 

В настоящата дисертация чрез приложение на теоретични и екпериментални подходи е 

доказан механизма на аминолиза на фенил N-фенилкарбамат. Количествено е описана 

реактивоспособността на серия арил N-фенилкарбамати при солволитични реакции (хидролиза и 

аминолиза). Определена е също така инхибиращата способност на арил N-фенилкарбамати 

спрямо ензима бутирилхолинестераза. Въз основа на структурното сходство с естери и 

наличните литературни данни за реакцията на аминолиза на карбамати чрез методите на 

квантовата химия са проучени възможните механизми за този процес: (1) синхронен механизъм; 

(2) стъпков механизъм на присъединяване-елиминиране през тетраедричен интермедиат; (3) 

стъпков механизъм на елиминиране-присъединяване през изоцианатен интермедиат. Противно 

на утвърдения в литературата механизъм на присъединяване-елиминиране през тетраедричен 

интермедиат за фенил N-фенилкарбамат, проведените в настоящата работа теоретични 

изчисления предоставят убедителни доказателства, че реакцията на аминолиза на този карбамат 

протича по изоцианатен механизъм на елиминиране-присъединяване. Теоретичните резултати са 

потвърдени и експериментално чрез приложение на инфрачервена спектроскопия. В настоящата 

дисертация експериментално е определена инхибиращата способност на серия арил N-

фенилкарбамати и арил N-алкилкарбамати спрямо ензима бутирилхолинестераза (BChE).  
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II. Цели и задачи на дисертацията 

Основна цел на настоящия дисертационен труд е теоретично и експериментално 

изследване на солволитични процеси при арил N-арилкарбамати и охарактеризиране на 

реактивоспособността на молекулите чрез теоретични и експериментални индекси. 

Конкретните задачи, произхождащи от поставената цел са: 

1. Изследване реактивоспособността на серия заместени арил N-фенилкарбамати при 

реакция на алкална хидролиза. 

2. Теоретично и експериментално изследване на механизма на аминолиза на фенил 

N-фенилкарбамат. 

3. Сравнителен анализ на реакционните механизми на аминолиза на карбамати. 

4. Определяне на инхибираща способност на арилкарбамати спрямо ензима 

бутирилхолинестераза. 

 

III. Резултати и обсъждане 

Първата част от изследванията върху солволитични процеси при карбамати обхващат 

теоретично описание на реактивоспособността на серия заместени арил N-фенилкарбамати при 

реакция на алкална хидролиза. Втората част от проучванията е посветена на теоретичното и 

експериментално изследване на механизма на аминолиза на фенил N-фенилкарбамат и описание 

на реактивоспособността на заместени арил N-арилкарбамати при тази реакция. В третата част 

на раздела „Резултати и обсъждане“ е представен анализ на причините и факторите, обуславящи 

различията в реакционния механизъм на аминолиза при карбамати. В четвъртата част от 

изследванията са определени инхибиращите концентрации на серия фенил N-фенил карбамати 

спрямо ензима бутирилхолинестераза (BChE).  

Всички изчисления са проведени с помощта на програмния продукт за квантово-

механични изчисления Gaussian 03 [1] и Gaussian 09 [2] при стандартни условия (298.15 K и 

налягане 1 atm). При теоретичните изчисления в настоящата работа са използвани B3LYP и М06-

2X функционалите в рамките на DFT в комбинация с базисни набори 6-31G(d,p) и 6-

311G+(2d,2p). При изследване на механизма на аминолиза на фенил N-фенилкарбамат, за 

потвърждаване на търсеното преходно състояние, от получената седлова точка на системата са 

проведени изчисления по съответната реакционната координата IRC (Intrinsic Reaction 

Coordinate). Теоретичното моделиране на ефекта на разтворителя е реализирано с модела на 

реакционното поле (SCRF) чрез IEFPCM (Integral-Equation-Formalism Polarizable Continuum 

Model) формализма. 
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1. Реактивоспособност на арил N-фенилкарбамати при реакция на алкална 

хидролиза 

Процесът на алкална хидролиза е изучен подробно и според литературните данни [3-10] 

предпочeтeният механизъм при арилкарбамати е E1cB механизъм на елиминиране-

присъединяване през образуване на интермедиат – изоцианат (Схема 12). Задачата в настоящата 

работа е да се изследва до каква степен процесът на алкална хидролиза на арил N-

фенилкарбамати може да се опише количествено с помощта на различни молекулни параметри. 

Използвани са молекулни параметри, които характеризират разпределението на електронната 

плътност при атомите от реакционния център на изследваните арил N-фенилкарбамати, за да се 

оцени изменението им в хода на реакцията. Дескрипторите на реактивоспособност са: Хаметови 

константи, теоретично изчислени NBO атомни заряди, Hirshfeld заряди, атомен електростатичен 

потенциал (EPN) и индекс на електрофилност на Parr (ω). Индексът на електрофилност 

характеризира общата електрофилност на разглежданата молекула, докато атомните заряди и 

EPN са локални индекси. Набор от кинетично определени скоростни константи, който съчетава 

данни на Williams [5], допълнени с получените в настоящата работа, са корелирани с 

експерименталните и теоретично изчислените дескриптори на реактивоспособността. 

Разширеният набор от експериментални кинетични данни предостави възможност за задълбочен 

анализ на реактивоспособността на арил N-фенилкарбамати за изследваната реакция. 

 

СХЕМА 12 Механизъм на хидролиза на фенил N-фенилкарбамат. 

1.1.Кинетика на реакцията на алкална хидролиза за серия арил N-фенилкарбамати 

Определени са скоростните константи на алкална хидролиза на следните съединения:  

 

R1 = 3-CH3, 3-CH3-4-NO2, 3-N(CH3)2, 4-C(CH3)3 



Механизъм и реактивоспособност при солволитични реакции на карбамати: теория и експеримент 

 

  

5 

Кинетиката на реакцията е проследена в условия на псевдопърви порядък (буфер pH 7 – 

9,22) при 25±0,1 ºС чрез УВ спектроскопия като е отчетено изменението на абсорбцията на 

крайните продукти и реактантите с времето. 

За изследваната серия заместени арил N-фенилкарбамати като ивица, характеризираща 

съответния реагент е избран максимум в интервала 230 – 240 nm. Натрупването на продуктите на 

реакцията се характеризира чрез ивицата на съответния фенол в интервала 270 – 400 nm 

(Таблица 2). Резонансното взаимодействие на хидроксидната група с π-електроните на 

ароматното ядро при заместени феноли (продукти на реакцията) е много по-силно, отколкото 

при заместените арил N-фенилкарбамати (реактантите). Ето защо при всички продукти се 

наблюдава батохромно отместване на максимумите, което зависи от природата на заместителите 

и взаимното им разположение в ядрото [12]. При комбинация на електрондонорни и 

електронакцепторни заместители се появяват една или няколко батохромно отместени ивици 

вследствие удължаване на спрегнатата система и вътрешномолекулен пренос на заряд. 

ТАБЛИЦА 2 Дължини на вълните, при които са определени скоростните константи на алкална 

хидролиза на арил N-фенилкарбамати. 

 R1 λmax [nm] 

1 3-CH3 271 

2 3-CH3-4-NO2 392 

3 3-N(CH3)2 288 

4 4-C(CH3)3 236 

За определяне на скоростните константи на реакцията на алкална хидролиза на серия арил 

N-фенилкарбамати са използвани зависимости на натрупване на продукт или намаляване на 

реактант в хода на реакцията с времето. Изменението на концентрацията на продуктите 

съответства на изменението на интензитета на абсорбцията при съответните максимуми, 

представена в Таблица 2. Снетите експериментални спектри за хидролиза на изследваната серия 

карбамати са пресдставени на фиг. 4А – 7А. Скоростната константа (kobs) на процесите е следена 

чрез измерване на абсорбцията на крайните продукти – съответните заместени феноли (фиг. 4А – 

6А) или при 4-третбутилфенил N-фенилкарбамат – чрез отчитане на промяната в абсорбцията на 

реактантите (фиг. 7А). На фиг. 4Б, 5Б и 6Б са представени зависимостите ln(A∞ - A) от времето 

при алкална хидролиза на карбамати. А∞ е абсорбцията на продукта (заместения фенол) след 

време t → ∞, отчетена при споменатите по-горе дължини на вълната (Таблица 2). А е 

абсорбцията при същата дължина на вълната, проследена с времето t [s]. В случаите, в които за 

определяне на скоростната константа скоростта на реакцията е следена по изменението на 

концентрацията на реактанта, е използвана зависимостта на ln(A0/A) от времето t [s]. По този 
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начин е определена скоростната константа за алкална хидролиза на 4-третбутил-фенил N-

фенилкарбамат, фиг. 7Б. 

 

 

(A) (Б) 

ФИГУРА 4 (А) Изменение в ултравиолетовия спектър на 3-(метил)фенил N-фенилкарбамат като 

функция от времето (буфер с рН 9). (Б) Графика на изменението на ln(A∞ - A) спрямо времето t (r = 

0,9996). 

 

(A) (Б) 

ФИГУРА 5 (А) Изменение в ултравиолетовия спектър на 3-метил-4-нитрофенил N-фенилкарбамат като 

функция от времето (буфер с рН 7). (Б) Графика на изменението на ln(A∞ - A) спрямо времето t (r = 0,998). 
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(A) (Б) 

ФИГУРА 6 (А) Изменение в ултравиолетовия спектър на 3-(диметиламино)фенил N-фенилкарбамат 

като функция от времето (буфер с рН 9). (Б) Графика на изменението на ln(A∞ - A) спрямо времето t (r = 

0,9997). 

 

(A) (Б) 

ФИГУРА 7 (А) Изменение в ултравиолетовия спектър на 4-третбутилфенил N-фенилкарбамат като 

функция от времето (буфер с рН 9,22). (Б) Графика на изменението на ln(A0/A) спрямо времето t (r = 

0,985). 

Наличието на линейни зависимости с високи корелационни коефициенти показва, че 

реакцията на алкална хидролиза на заместени арил N-фенилкарбамати е от псевдопърви порядък 

по отношение на реактантите. Тези резултати са в съответствие с литературните данни за 

кинетични изследвания на алкална хидролиза на карбамати [5]. За изследваните съединения 

реакцията е следена до превръщане на 80% от изходния карбамат. Скоростните константи kobs, 

определени от наклона на получените линейни зависимости, са представени в Таблица 3. Всяка 

стойност за kobs за дадения карбамат е усреднена от три независими измервания. Данните са 

представени в Таблица 3. 
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ТАБЛИЦА 3 Скоростни константи на алкална хидролиза на арил N-фенилкарбамат в буферен разтвор. 

Заместител 

R 

pH 
Опит kobs[s

-1
] 

средна стойност 

[s
-1

] 

4-C(CH3)3 9,22 

I 7,71.10
-4

 

7,60.10
-4

 II 7,86.10
-4

 

III 7,24.10
-4

 

3-N(CH3)2 9 

I 4,99.10
-4

 

5,02.10
-4

 II 5,04.10
-4

 

III 5,05.10
-4

 

3-CH3-4-NO2 7 

I 2,48.10
-2

 

2,47.10
-2

 II 2,52.10
-2

 

III 2,41.10
-2

 

3-CH3 9 

I 3,65.10
-4

 

3,71.10
-4

 II 3,77.10
-4

 

III 3,70.10
-4

 

1.2. Реактивоспособност на серия арил N-фенилкарбамати 

Експериментално определените скоростни константи са съпоставени с индексите на 

реактивоспособност за заместените арил N-фенилкарбамати. Подбраната серия е подходяща, тъй 

като съдържа балансиран брой заместители с електрондонорни и електронакцепторни свойства. 

ТАБЛИЦА 4 Експериментално определени скоростни константи от псевдопърви порядък за алкална 

хидролиза на арил N-фенилкарбамати и Хаметови константи на заместителите. 

R 
kobs 

[s
-1

] 

k
в
 

[l.mol
-1

.s
-1

] 
log k σ¯ 

г
 

H
б
 - 5,48.10

1 
1,74 0 

3-N(CH3)2
а
 5,02.10

-4 
5,02.10

1 
1,70 -0,16 

3-CH3
 a
 3,71.10

-4 
3,71.10

1 
1,57 -0,07 

3-CHOб - 1,64.10
3 

3,22 0,35 

3-Cl
б
 - 1,83.10

3 
3,26 0,37 

3-COOC2H5
б
 - 1,26.10

3 
3,10 0,37 

3-NO2
б
 - 1,32.10

4 
4,12 0,71 

3-CH3,4-NO2
 a
 2,47.10

-2
 2,47.10

5 
5,39 1,20

д
 

4-OCH3
б
 - 2,52.10

1 
1,40 -0,26 

4-CH3
б
 - 3,62.10

1 
1,56 -0,17 

4-C(CH3)3
 a
 7,60.10

-4 
4,58.10

1 
1,66 -0,13 

4-Cl
б
 - 3,07.10

2 
2,49 0,19 

4-COCH3
б
 - 4,23.10

4 
4,63 0,84 

4-CN
б
 - 4,11.10

4 
4,68 1,00 

4-CHO
б
 - 6,60.10

4 
4,82 1,03 

4-NO2
б
 - 2,71.10

2 
5,43 1,27 

Корелационен 

коефициент r 
   0,994 

a
 От настоящото изследване; 

б
 От [5]; 

в 
k=kobs/[OHˉ]; 

г
 От [11]; 

д
 Сума от σ(3-CH3) и σˉ(4-NO2).  
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Втората колона на Таблица 4 съдържа скоростните константи, определени в настоящото 

изследване. Влиянието на полярните групи в ароматния пръстен се отразява в промените на 

стойностите на елетростатичния потенциал, както и на NBO и Hirshfeld зарядите на атомите от 

реакционния център. Електронакцепторните заместители благоприятстват взаимодействието 

между двата реактанта, за разлика от електрондонорните заместители (СН3, ОСН3, и N(CH3)2), 

които намаляват скоростта на реакцията с електроотрицателния хидроксиден йон. Последната 

колона в Таблица 4 съдържа константите на Хамет (σ¯) за заместителите. Хаметовите константи 

са едни от най-широко използваните молекулни параметри за охарактеризиране на органичните 

реакции и изясняване на техните механизми. Зависимостта между експериментално получените 

скоростни константи на алкална хидролиза и Хаметовите константи на заместителите (σ¯) има 

висок корелационен коефициент, r = 0,994, фиг. 8.  

 

ФИГУРА 8 Зависимост на експерименталните скоростни константи (log k) за алкална хидролиза на 

заместени арил N-фенилкарбамати и σ¯ константите на заместителите, r = 0,994. 

Наклонът ρ на правата на зависимостта log k/σ¯ се нарича реакционна константа, която е 

мярка за чувствителността на реакцията спрямо ефекта на заместителя. Величината и знакът на ρ 

константата отразяват промяната на заряда в реакционния център. Получената положителна 

стойност на ρ = 2,79 показва увеличаване (създаване) на отрицателен заряд при реакционния 

център в преходното състояние в случая на алкална хидролиза на заместени арил N-фенил-

карбамати. Реакционната константа в този случай потвърждава известните от литературата 

стойности на ρ (+2,87 и +3,16 [5,10]) за алкална хидролиза на арил N-фенилкарбамати, 

хидролизиращи се по Е1сВ механизъм. Установено е [10], че в зависимост от природата на 

заместителя в ароматното ядро настъпва промяна в наклона на правата на зависимостта log k/σ¯, 

която свидетелства за смяна на механизма – от Е1сВ към BAC2. Например метил N-

арилкарбамати, съдържащи заместители електрондонорни групи, предпочетено се хидролизират 
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по BAC2 механизъм, докато тези с електронакцепторни заместители – по Е1сВ механизъм. При 

алкална хидролиза на изследваната серия арил N-фенилкарбамати не се наблюдава промяна в 

наклона на правата на зависимостта log k/σ¯. Следователно арил N-фенилкарбаматите се 

хидролизират по Е1сВ механизъм през изоцианат независимо от природата на заместителя в 

напускащата група. 

В настоящото изследване са използвани и теоретично определени индекси за 

охарактеризиране на реактивоспособността: NBO и Hirshfeld заряди, EPN и индекс на 

електрофилност. Структурите на всички изследвани карбамати са оптимизирани на B3LYP/6-

311+G(2d,2p) ниво и са охарактеризирани като минимум по потенциално-енергетичната 

повърхнина. Индексите на реактивоспособност – NBO, Hirshfeld заряди и EPN са пресметнати на 

същото ниво на теория. Анализирана е връзката между теоретично изчислените индекси на 

реактивоспособност и експериментално определените скоростни константи за реакцията. 

Стойностите на теоретичните индекси на реактивоспособност са дадени в Таблица 5. Промените 

в EPN ясно отразяват влиянието на полярните групи в ароматното ядро. Увеличеният частичен 

положителен заряд при въглеродния атом на карбонилната група под влияние на 

електронакцепторните заместители благоприятства взаимодействието между двата реактанта 

(фенилкарбамата и хидроксидния йон). Обратно, електрондонорните заместители (-CH3, -OCH3, -

C(CH3)3, -N(CH3)2) водят до увеличаване на електронната плътност в електрофилния център, 

което възпрепятства взаимодействието с електроотрицателния хидроксиден йон. Последният ред 

на Таблица 5 съдържа корелационните коефициенти за зависимостите на log k и разглежданите 

теоретични индекси. Хидролизата на арил N-фенилкарбамати е процес на разкъсване на 

естерната –СО–O– връзка, следователно охарактеризирането на реактивоспособността на 

карбамати е свързано с електронната структура на реакционния център – карбонилния 

въглероден и естерния кислороден атом. От данните в Таблица 5 се вижда, че получените 

корелационни коефициенти с набора от Hirshfeld атомни заряди върху карбонилния въглероден 

атом са високи (r = 0,980). Сравнително нисък е корелационният коефициент, получен с набора 

от NBO заряди при карбонилния въглероден атом (r = 0,832). Зависимостите между скоростната 

константа и NBO и Hirshfeld зарядите върху естерния кислороден атом са сходни (0,972 – 0,973). 

Общият индекс на електрофилност ω не дава добро описание на експерименталните скоростни 

константи r = 0,888 (фиг. 9). Вижда се обаче, че всички получени корелационни коефициенти с 

теоретичните индекси са по-ниски, в сравнение с този за σ¯ (r = 0,994, Таблица 4).  
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ТАБЛИЦА 5 Експериментални скоростни константи и теоретични индекси на реактивоспособност за 

реактантите арил N-фенилкарбамати, получени на ниво на теория B3LYP/6-311+G(2d,2p).  

R log k 

Hirshfeld заряди 

[e] 

NBO заряди 

[e] 

EPN 

[a.u.] 
ω 

[eV] 
qC qO qC qO VC VO 

H 1,74 0,2443 -0,1322 0,9389 -0,5792 -14,6087 -22,3106 2,25 

3-N(CH3)2 1,70 0,2433 -0,1324 0,9397 -0,5798 -14,6148 -22,3187 1,86 

3-CH3
a
 1,57 0,2440 -0,1324 0,9394 -0,5792 -14,6103 -22,3129 2,19 

3-CHO
a
 3,22 0,2452 -0,1314 0,9380 -0,5779 -14,5988 -22,2987 4,46 

3-Cl
a
 3,26 0,2457 -0,1296 0,9386 -0,5775 -14,6023 -22,3025 2,53 

3-COOC2H5
a
 3,10 0,2447 -0,1315 0,9385 -0,5778 -14,6044 -22,3055 3,45 

3-NO2
a
 4,12 0,2468 -0,1279 0,9378 -0,5747 -14,5936 -22,2921 6,14 

3-CH3,4-NO2 5,39 0,2476 -0,1255 0,9378 -0,5742 -14,5929 -22,2913 5,48 

4-OCH3
a
 1,40 0,2429 -0,1347 0,9393 -0,5792 -14,6123 -22,3149 2,09 

4-CH3
a
 1,56 0,2438 -0,1330 0,9392 -0,5788 -14,6109 -22,3132 2,17 

4-C(CH3)3 1,66 0,2436 -0,1335 0,9393 -0,5793 -14,6114 -22,3139 2,15 

4-Cl
a
 2,49 0,2449 -0,1312 0,9382 -0,5779 -14,6028 -22,3032 2,52 

4-COCH3
a
 4,63 0,2469 -0,1264 0,9388 -0,5748 -14,5994 -22,2991 3,84 

4-CN 4,68 0,2472 -0,1267 0,9376 -0,5754 -14,5931 -22,2914 4,77 

4-CHO
a
 4,82 0,2473 -0,1259 0,9383 -0,5748 -14,5963 -22,2953 4,26 

4-NO2
a
 5,43 0,2481 -0,1246 0,9375 -0,5737 -14,5905 -22,2879 5,85 

Корелационен 

коефициент r 
 0,980 0,973 0,832 0,972 0,949 0,947 0,888 

а 
От [5] 

 

ФИГУРА 9 Зависимост на експерименталните скоростни константи (log k) за алкална хидролиза на 

заместени арил N-фенилкарбамати и индекса на електрофилност (ω), r = 0,888. 

Линейните зависимости между скоростните константи и електростатичния потенциал при 

кислородния атом от естерната група и карбонилния въглероден атом са с ниски стойности на 

корелационния коефициент (r(VC) = 0,949, r(VO) = 0,947, фиг. 10). 
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ФИГУРА 10 Зависимост между експерименталните скоростни константи (log k) за алкална хидролиза и 

EPN стойностите за естерния кислороден атом (VO) на арил N-фенилкарбамати. 

Тези резултати не са толкова изненадващи, тъй като скоростопределящият етап при алкална 

хидролиза е образуването на изоцианат и освобождаване на заместен фенолатен йон. 

Структурата на преходното състояние за скоростопределящия етап, получена на ниво на теория 

B3LYP/6-31+G(d,p) е показана на фиг. 11. 

 

ФИГУРА 11 B3LYP/6-31+G(d,p) оптимизирана структура на преходното състояние за 

скоростопределящия етап при алкална хидролиза на фенил N-фенилкарбамат. 

Напускащата група е с добре изразен фенолатен характер. По тази причина, теоретичните 

индекси на реактивоспособност, дадени в Таблица 5, отразяващи електронната структура на 

изходните реагентите не могат да бъдат добри описатели на електронната структура на 

преходното състояние в скоростопределящия етап. Ето защо, разумно е да се анализират 

промените в електронната структура на фенолатните йони, които се образуват в 

скоростопределящия етап на реакцията. Теоретичните индекси на реактивоспособност, 

изчислени за кислородния атом на заместените фенолатни йони са представени в Таблица 6 и са 
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съпоставени със стойностите на log k. Изследвани са зависимостите между кинетичните 

скоростни константи и изчислените индекси на реактивоспособност за напускащата група. 

TАБЛИЦА 6 Експериментални скоростни константи за алкална хидролиза на арил N-фенилкарбамати и 

теоретични B3LYP/6-311+G(2d,2p) индекси за заместените фенолатни йони. 

R log k 

Hirshfeld заряди 

[e] 

NBO заряди 

[e] 

EPN 

[a.u.] 

qO qO VO 

H
a 

1,74 -0,4749 -0,7947 -22,6269 

3-N(CH3)2 1,70 -0,4707 -0,7903 -22,6237 

3-CH3
a
 1,57 -0,4730 -0,7922 -22,6258 

3-CHO
a
 3,22 -0,4618 -0,7798 -22,6065 

3-Cl
a
 3,26 -0,4566 -0,7733 -22,6096 

3-COOC2H5
a
 3,10 -0,4663 -0,7861 -22,6135 

3-NO2
a
 4,12 -0,4520 -0,7697 -22,5989 

3-CH3,4-NO2 5,39 -0,4075 -0,7117 -22,5694 

4-OCH3
a
 1,40 -0,4862 -0,8080 -22,6305 

4-CH3
a
 1,56 -0,4783 -0,7980 -22,6279 

4-C(CH3)3 1,66 -0,4739 -0,7929 -22,6233 

4-Cl
a
 2,49 -0,4659 -0,7844 -22,6138 

4-COCH3
a
 4,63 -0,4265 -0,7354 -22,5873 

4-CN 4,68 -0,4324 -0,7438 -22,5872 

4-CHO
a
 4,82 -0,4218 -0,7299 -22,5831 

4-NO2
a
 5,43 -0,4065 -0,7109 -22,5680 

Корелационен 

коефициент r 
 0,960 0,952 0,984 

a
 От [5] 

В последния ред на Таблица 6 са дадени корелационните коефициенти на зависимостите 

между log k и NBO и Hirshfeld атомните заряди, както и EPN стойностите (VО). Резултатите 

показват, че най-добрата зависимост между експерименталните скоростни константи и 

теоретични параметри се получва за EPN стойностите VО (r = 0,984). Зависимостта между log k и 

EPN е показана на фиг. 12.  
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ФИГУРА 12 Зависимост между експерименталните скоростни константи (log k) за алкална хидролиза на 

арил N-фенилкарбамати и EPN стойностите за продукта – фенолатни йони (VO). 

Резултатите дават възможност да се сравни предсказващата способност на 

експериментални (σ¯) и теоретични индекси (атомни заряди, EPN, ω). Очевидно най-добрият 

дескриптор в случая са Хаметовите константи (фиг. 8). Изследвания върху други реакции обаче 

са показвали, че теоретично получените параметри могат да са конкурентни и в редица случаи 

превъзхождат експерименталните индекси при описание на химическата реактивоспособност. 

Всъщност основно предимство на теоретичните величини е, че те могат да бъдат свързани с 

действителния механизъм на реакцията, както в настоящия случай те са свързани със свойствата 

на напускащата група. Освен това за полизаместени ароматни производни не са налични 

подходящи експериментални индекси, докато за пресмятането на теоретични индекси, 

характеризиращи такива системи, няма ограничения. Като цяло обаче, сравнителното 

приложение на експериментални и теоретични дескриптори при описанието на 

реактивоспособността е желателно, когато е възможно. 

Химичната реактивоспособност обикновено се обсъжда по отношение на свойствата на 

изходните реагенти. Примерът на алкална хидролиза на арилкарбамати показва, че този подход 

не винаги може да бъде точен. За изследваните системи, електронните свойства на напускащата 

група са по-добри описатели на реактивоспособността, поради близостта им със структурата на 

преходното състояние в скоростопределящия етап. Следователно познаването на механизма на 

процесите е от съществено значение за правилния анализ на реактивоспособността и 

установяване на зависимости между експериментални кинетични данни и теоретичните индекси. 

Изводите от охарактеризирането на реактивоспособността на серия заместени арил N-

фенилкарбамати при реакция на алкална хидролиза са в съответсвие с литературните данни [3-

10], според които предпочитаният механизъм на алкална хидролиза на арил N-фенилкарбамати е 
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E1cB механизъм на елиминиране-присъединяване през изоцианат. За разлика от метил N-

арилкарбамати, при които се наблюдава промяна на механизма от E1cB в BAC2 в зависимост от 

заместителя в ароматното ядро, при арил N-фенилкарбамати такава смяна не настъпва. 

Потвърждават се предишни проучвания, че скоростопределящ етап на процеса е образуването на 

фенилизоцианат и отделяне на фенолат. 

2. Теоретично и експериментално изследване на механизъм на аминолиза на 

арил N-арилкарбамат 

Въз основа на публикуваните в литературата кинетични изследвания до момента се 

приема, че аминолизата на арил N-фенилкарбамати протича по стъпков механизъм, включващ 

начална атака от нуклеофила – амин към естерната група, което води до образуване на 

тетраедричен интермедиат (Схема 13) [13-22]. Въпреки това, в по-ранни изследвания Menger и 

Glass [13] са дискутирали други два алтернативни механизми (Е2 и E1cB) за аминолиза на арил 

N-фенилкарбамат, които разглеждат образуването на изоцианатен интермедиат като ключов етап 

на реакцията. През 1986 г. Shawali и съавт. [14] изследват кинетиката на аминолиза на моно- и 

дизаместени арил N-арилкарбамати. Авторите също така провежда синтетични и ИЧ 

спектроскопски експерименти на реакционната смес, за да проучат възможността за E1cB 

механизъм на реакцията (през изоцианат), но не намират доказателства за образуване на 

изоцианат като интермедиат.  

В тази част на раздела „Резултати и обсъждане“ са представени резултатите от теоретично 

моделиране на реакционния път на аминолиза на фенил N-фенилкарбамат по трите обсъждани в 

литературата механизми: 1) синхронен; 2) стъпков механизъм на присъединяване-елиминиране 

(BAC2) и 3) механизъм на елиминиране-присъединяване (E1cB) през междинен изоцианат. Тези 

три възможности са показани на Схема 13. Литературни данни за теоретично моделираните 

механизми на аминолиза на естери [22] показват, че синхронният реакционен път включва 

първоначална нуклеофилна атака на амина към C–O естерната връзка. Стъпковият механизъм на 

присъединяване-елиминиране започва с атака на амина по карбонилната C=O връзка. В началния 

етап на E1cB механизъм на елиминиране-присъединяване нуклеофилът (амин) депротонира 

реагента (карбамат), което води до образуването на фенилизоцианат като интермедиат. 
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СХЕМА 13 Възожни механизми за аминолиза на фенил N-фенилкарбамат: синхронен, стъпков (BAC2) и 

E1cB механизъм през изоцианат. 

 

Оптимизацията на всички структури при трите реакционни механизма (Схема 13) е 

проведена на две нива на теория – B3LYP-D3/6-31G(d,p) и M06-2X/6-311+G(2d,2p) – както в 

газовата фаза, така и в симулирана среда на n-бутиламин. Двата използвани теоретични метода 

дават сходен енергетичен профил на изследваните процеси, поради което в следващата дискусия 

са представени и анализирани предимно резултатите от M06-2X/6-311+G(2d,2p) изчисленията. 

2.1. Теоретично изследване на реакционните механизми за аминолиза на фенил N-

фенилкарбамат 

Синхронен механизъм. Този реакционен път за аминолиза на карбамати е проучен в 

случаи на естерна аминолиза [22]. Реакционният път включва атака на нуклеофила по естерната 

С–О връзка, което води до образуването на преходно състояние. Оптимизираната структура на 

синхронното преходно състояние (CTS) в среда на n-бутиламин е показана на фиг. 13.  

 
ФИГУРА 13 IEFPCM/M06-2X/6-311+G(2d,2p) оптимизирани структури в хода на аминолиза на фенил 

N-фенилкарбамат, протичаща по синхронен механизъм. 
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Векторът на имагинерната честота за CTS включва едновременно разкъсване на естерната 

С–О връзка и създаване на новата карбамидна C–N връзка (фиг. 13). В CTS разстоянието между 

карбонилния въглероден и естерния кислороден атоми е по-голямо (2,042 Å при IEFPCM/M06-

2X/6-311+G(2d,2p)) от дължината на съответната естерна С–О връзка в реагента фенил N-

фенилкарбамат (1,364 Å). Новата C–N връзка е близо до образуване с дължина 1,538 Å в CTS, в 

сравнение с 1,395 Å за продукта N,N´-дифенилкарбамид. IRC изчисленията от синхронното 

преходно състояние CTS в посока към реактантите води до предреакционен комплекс между 

реагентите CCTS. 

Стъпков (BAC2) механизъм на присъединяване-елиминиране. Стъпковият механизъм на 

присъединяване-елиминиране за аминолиза на фенил N-фенилкарбамат включва два основни 

етапа. Доказано е, че този реакционен път доминира при аминолиза на естери [22]. Структурите 

на интермедиатите и преходните състояния по реакционния път на присъединяване-елиминиране 

при аминолиза на фенил N-фенилкарбамат са показани на фиг. 14. Първият етап на реакцията е 

присъединяване на N–H връзката от нуклеофила амин към карбонилната С=О връзка на 

карбамата и образуване на тетраедрично междинно съединение през преходно състояние TS1 с 

енергетичната бариера 54,03 kcal/mol, Таблица 7. Векторите на имагинерната честотата за TS1 са 

показани на фиг. 14 и съответстват на образуване на C–N връзка и пренос на протон от 

нуклеофила NH3 към карбонилния кислороден атом като по този начин се поддържа 

неутралността на формиращия се тетраедричен интермедиат. В същото време става промяна на 

хибридизацията на карбонилния въглероден атом от sp
2
 до sp

3
. Карбонилната С=О връзка се 

увеличава от 1,203 Å в реагент до 1,329 Å за TS1. Формиращата се C–N връзка в преходното TS1 

състояние е с дължина 1,569 Å. IRC изчисления от TS1 по посока на реакционния ход водят до 

тетраеричен интермедиат I1 (фиг. 14). 
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ФИГУРА 14 IEFPCM/M06-2X/6-311+G(2d,2p) оптимизирани структури в хода на стъпковия механизъм 

през тетраедричен интермедиат при аминолиза на фенил N-фенилкарбамат.  

Във втория етап на реакцията тетраедричният интермедиат се превръща в продуктите – 

карбамид и фенол през второ преходно състояние TS2 (ΔG = 35,58 kcal/mol, Таблица 7). 

Разкъсването на естерната С–О връзка и едновременното възстановяване на карбонилната С=О 

връзка се извършва чрез протонен пренос между двата кислородни атома. Процесът на 

разкъсване/възстановяване настъпва след подходяща пространствена ориентация на О–Н 

водородния атом, което улеснява протонния пренос. Преходното състояние на ротация на О–Н 

връзката TSrot (фиг. 14) е с енергетична бариера 27,25 kcal/mol (Таблица 7). 

E1cB механизъм през изоцианат. Третият теоретично моделиран реакционен път за 

аминолиза на фенил N-фенилкарбамат е E1cB механизма, състоящ се от две последователни 

реакции с междинното образуване на фенилизоцианат, предположен за първи път от Menger и 

Glass [13]. Оптимизираните структури на преходните състояния, интермедиатите и продуктите 

за реакционния път през изоцианат са представени на фиг. 15. Първият етап на реакцията е 
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образуването на фенилизоцианат и фенол. Атакуващият нуклеофил NH3 депротонира амидната 

N–H група на карбамата, докато естерната С–О връзка се разкъсва. Преносът на протон от 

амидната N–H група на карбамата към естерния кислороден атом се осъществява чрез 

посредничеството на нуклеофила NH3, в резултат на което се образува фенилизоцианат и един от 

крайните продукти – фенол (фиг. 15). Тези процеси са представени чрез векторите на 

имагинерната честота на преходното състояние IsoTS1 (ΔG = 30,02 kcal/mol, Tаблица 7), дадени 

на фиг. 15. Така един от крайните продукти от аминолизата – фенол – се образува по време на 

този първи етап на реакцията по E1cB механизма. 

 
ФИГУРА 15 IEFPCM/M06-2X/6-311+G(2d,2p) оптимизирани структури в хода на аминолиза на фенил 

N-фенилкарбамат, протичаща по двустадиен механизъм през формиране на изоцианат.  

Вторият етап на процеса включва присъединяване на амоняк към N=C връзката на 

фенилизоцианата и води до получаване на втория продукт на реакцията – карбамид. Преходът се 

осъществява през второто преходно състояние IsoTS2 за E1cB механизма. В това преходно 
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състояние се създава новата карбамидна C–N връзка. Векторът на имагинерната честота за 

IsoTS2 съответства на протонен пренос между двата азотни атома (фиг. 15). 

В Таблица 7 са обобщени относителните спрямо реагентите енергии на структурите при 

синхронния механизъм, стъпковия на присъединяване-елиминиране и на елиминиране-

присъединяване през изоцианат, изчислени на ниво на теория M06-2X/6-311+G(2d,2p). От 

представените в Таблица 7 енергетични бариери за реакцията може да се види, че изоцианатният 

механизъм е предпочетен в сравнение със синхронния и стъпковия. 

ТАБЛИЦА 7 M06-2X/6-311+G(2d,2p) изчислени относителни спрямо реактантите енергии в kcal/mol за 

преходните състояния при некатализиран синхронен, стъпков (BAC2) и изоцианатен (E1cB) механизъм в 

газова фаза и в среда от n-бутиламин.  

Структури 
Газова фаза Разтворител n-BuNH2 

∆E ∆G ∆E ∆G 

CTS 39,77 49,54 33,59 43,31 

TS1 44,32 55,31 44,37 54,03 

TSrot 14,11 25,68 15,84 27,25 

TS2 26,97 37,86 25,75 35,58 

IsoTS1  25,19 33,95 22,17 30,02 

IsoTS2 32,06 40,66 33,58 43,19 

При сравняване на изчислените енергии на двете преходни състояния при изоцианатния 

механизъм (Таблица 7), възниква следния проблем: второто преходно състояние IsoTS2 има по-

висока енергия спрямо първото IsoTS1. Известно е, че изоцианатите са силно реактивоспособни 

съединения. Взаимодействието между фенилизоцианат и излишък от n-бутиламин (1:6) в 

тетрахлорометан (CCl4) при стайна температура е много бързо, поради което изоцианатната 

ивица (2260 cm
-1

) не може да бъде регистрирана чрез ИЧ спектроскопия (фиг. 16). Следователно 

поради високата реактивоспособност на изоцианатите се очаква първата стъпка на аминолиза – 

образуването на фенилизоцианат – да бъде скоростопределящия етап на реакцията. За 

изясняване на несъответствието, което се наблюдава при енергетичните бариери на преходните 

състояния на изоцианатния механизъм и като се вземе предвид, че експерименталната аминолиза 

се извършва в течна фаза с излишък от амин, бе моделиран теоретично базично-катализирания 

процес с участие на втора молекула нуклеофил при трите реакционни механизма. 
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(А)            (Б) 

ФИГУРА 16 ИЧ спектри на фенилизоцианат (A) и смес от фенилизоцианат и излишък на n-бутиламин 

(спектърът е снет две минути след смесване на реактантите) (Б) при стайна температура в CCl4. 

Обща базична катализа. В експериментални условия реакцията на аминолиза на естери 

протича като катализиран процес с каталитична роля на втора молекула амин [23]. Повърхността 

на потенциалната енергия на реакцията на аминолиза на фенил N-фенилкарбамат е изследвана 

чрез M06-2X/6-311+G(2d,2p) квантово-химични изчисления в газова фаза и среда на n-

бутиламин. Проведена е пълна оптимизация на всички структури в хода на реакцията по трите 

механизма: синхронен, стъпков, изоцианатен. Изчислените енергии на интермедиатите и 

преходните състояния по трите реакционни пътя са дадени в Таблица 8 и енергетичния ход на 

реакцията е визуализиран на фиг. 17. Структурите на преходните състояния за синхронен, 

стъпков и изоцианатен механизъм на катализирана аминолиза на фенил N-фенилкарбамат са 

представени на фиг. 18. 

ТАБЛИЦА 8 M06-2X/6-311+G(2d,2p) относителни спрямо реактантите енергии в kcal/mol за 

структурите на преходните състояния при катализиран синхронен, стъпков на присъединяване-

елиминиране и изоцианатен механизъм в газова фаза и в симулирана среда на n-бутиламин.  

Структури 
Газова фаза Разтворител n-BuNH2 

∆E ∆G ∆E ∆G 

CTS
CAT 22,32 43,01 21,44 41,57 

TS1
CAT

 21,01 42,31 19,75 40,77 

TS2
CAT

 11,82 32,20 12,97 33,20 

IsoTS1
CAT

 15,07 32,87 16,49 33,85 

IsoTS2
CAT

 9,88 28,73 5,99 23,01 

IsoTS2
CAT

*
 a
   -0,13 19,04 

a
 IsoTS2

CAT* 
енергиите са определени (изчислени) спрямо изолирани PhNCO и 2NH3. 



Механизъм и реактивоспособност при солволитични реакции на карбамати: теория и експеримент 

 

  

22 

 

ФИГУРА 17 Енергетична диаграма за катализирана аминолиза на фенил N-фенилкарбамат, протичаща 

по синхронен, стъпков и изоцианатен механизъм, IEFPCM/M06-2X/6-311+G(2d,2p) изчисления. 

Каталитичната роля на втората молекула амоняк при базично-катализираната реакция 

засяга най-вече процесите на протонен пренос. Катализаторът улеснява преноса на водород чрез 

формиране на вериги на протонен трансфер, което води до намаляване на енергетичните 

бариери. В подкрепа на този извод са изчислените имагинерни честоти и компонентите на 

векторите на прехода, характеризиращи структурата на преходните състояния CTS
CAT

, TS1
CAT

, 

TS2
CAT

, IsoTS1
CAT

 и IsoTS2
CAT

. Преходното състояние IsoTS2
CAT

 може да се реализира чрез 

различни водородни връзки между фенилизоцианат, амоняк и фенол. Най-ниската енергетична 

бариера за този етап на реакцията е получена при образуване на водородна връзка между 

карбонилната група от фенилизоцианата и фенола C=O...H–OPh, както е представена на фиг. 18. 

При условията на реакцията – излишък на нуклеофила NH3 в реакционната среда – продуктът 

фенол (от първия етап на реакцията) се превръща във фенолат. Ето защо, вторият етап на 

процеса може да се разглежда като директно присъединяване на нуклеофила към изоцианата 

през преходното състояние IsoTS2
CAT

* (фиг. 18) без участието на молекулата на фенола. И в 

този случай IsoTS2
CAT

* е ниско енергетично преходно състояние (Таблица 8, ΔE = -0,13 kcal/mol; 

ΔG = 19,04 kcal/mol, изчислени спрямо изолирани PhNCO и две молекули NH3) и активиращата 

енергия на реакцията се определя от първия етап – етапът на образуване на изоцианат. 
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ФИГУРА 18 IEFPCM/M06-2X/6-311+G(2d,2p) оптимизирани структури на преходните състояния за 

катализирана аминолиза на фенил N-фенилкарбамат за синхронен, стъпков (BAC2) и изоцианатен (E1cB) 

механизъм. 

В сравнение с некатализирания процес, при базично-катализирана реакция на аминолиза 

на фенил N-фенилкарбамат през изоцианат се получава значителното намаляване на енергията 

на второто преходно състояние (Таблица 8). Следователно скоростопределящият етап за 

катализирания процес е образуването на фенилизоцианат – първият етап (IsoTS1
CAT

)
 

на 

изоцианатния механизъм. 
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Получените теоретични резултати (Таблица 8, фиг. 17) показват, че за аминолиза на 

фенил N-фенилкарбамат енергетичната бариера на процеса при изоцианатния механизъм е 

значително по-ниска (7 – 7,8 kcal/mol) в сравнение с двата алтернативни реакционни пътя 

(синхронен и стъпков). В подкрепа на това заключение са и кинетичните експерименти на 

Menger и Glass [13]. Авторите са установили, че аминолизата на р-нитрофенил N-фенилкарбамат 

протича поне 10
4 

пъти по-бързо от аминолизата на р-нитрофенил N-(метил)фенилкарбамат, за 

който изоцианатния механизъм е невъзможен, тъй като N–H групата е заменена с N–CH3. 

Теоретично изчислените енергии на преходните състояния за катализирана аминолиза на тези 

два карбамата по BAC2 механизъм са сравнени в Таблица 9. Eнергетичната бариера за базично-

катализирана аминолиза на фенил N-(метил)фенилкарбамат в n-бутиламин по стъпков BAC2 

механизъм, изчислена на IEFPCM/M06-2X/6-311+G(2d,2p) ниво на теория, е 42,06 kcal/mol, а 

съответната енергетична бариера за аминолиза на фенил N-фенилкарбамат е 40,77 kcal/mol 

(Таблица 9). Резултатите показват, че енергетичните бариери на скоростопределящия етап на 

тези процеси се различават само с 1,3 kcal/mol. Следователно, ако аминолизата на двата 

карбамата протича по BAC2 механизъм, скоростите на тези реакции не биха се различавали 

съществено. Това обаче противоречи на кинетичните резултати на Menger и Glass [13]. 

Теоретично изчислената енергетична бариера за аминолиза на фенил N-фенилкарбамати, 

преминаваща по E1cB механизъм през изоцианат е значително по-ниска – 33,85 kcal/mol 

(Таблица 9), което е в съответствие с експеримента (поне 10
4
 пъти по-бърза реакция). 

ТАБЛИЦА 9 M06-2X/6-311+G(2d,2p) относителни спрямо реактантите енергии в kcal/mol за преходните 

състояния при катализиран стъпков механизъм на присъединяване-елиминиране (BAC2) за аминолиза на 

фенил N-фенилкарбамат и фенил N-(метил)фенилкарбамат в газова фаза и в n-бутиламин. 

Структури 
Газова фаза Разтворител n-BuNH2 

∆E ∆G ∆E ∆G 

фенил N-фенилкарбамат 

TS1
CAT

 21,01 42,31 19,75 40,77 

TS2
CAT

 11,82 32,20 12,97 33,20 

 

фенил N-(метил)фенилкарбамат 

TS1
CAT

 20,30 41,59 20,52 42,06 

TS2
CAT

 9,75 30,12 12,47 32,79 

Имайки предвид природата на взаимодействащите молекули, трябва да се отбележи, че 

вторият етап на реакцията по E1cB механизъм може да се осъществи по два алтернативни пътя, 

тъй като е възможно нуклеофилната атака на амоняка към изоцианата да протече по C=N или по 

С=О изоцианатните връзки. В настоящата работа са изследвани тези две възможности за 

катализирания процес в среда от n-бутиламин. Резултатите са представени в Таблица 10.  
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Превръщането на фенилизоцианат във фенилкарбамид чрез атака на нуклеофила NH3 по 

C=O изоцианатната връзка се осъществява в два етапа с образуване на междинно съединение: 

първият етап е самата атака, последвана от ротация на О–Н група за достигане на подходяща 

пространствена ориентация за следващия протонен пренос, в резултат на който се получават 

реакционните продукти. Оптимизираните структури на преходните състояния при 

осъществяване на нуклеофилната атака по C=O изоцианатната връзка са представени на фиг. 19. 

ТАБЛИЦА 10 Теоретични относителни спрямо реактантите енергии в kcal/mol на преходните 

състояния и интермедиатите за два начина на нуклеофилна атака във втория етап при катализиран 

изоцианатен (E1cB) механизъм: по C=N и по C=O изоцианатните връзки. B3LYP/6-31G(d,p) изчисления в 

газова фаза и в среда на n-бутиламин.  

Структури 
Газова фаза Разтворител n-BuNH2 

∆E ∆(E+Edisp) ∆G ∆E ∆(E+Edisp) ∆G 

C=N атака       
CISO

CAT
 -13,72 -18,70 2,72 -11,12 -15,26 3,95 

IsoTS1
CAT

  10,85 4,25 28,56 11,89 7,24 27,45 

IsoI
CAT

 1,63 -3,37 18,92 1,44 -2,49 17,80 

IsoTS2
CAT

 4,96 -0,33 23,03 2,81 -1,97 20,39 

P -21,05 -25,39 -5,46 -20,02 -24,47 -4,21 

C=O атака       

CISO
CAT

 -13,72 -18,70 2,72 -11,12 -15,26 3,95 

IsoTS1
CAT

  10,85 4,25 28,56 11,89 7,24 27,45 

IsoI1
CAT

 (C=O) 1,86 -3,14 19,18 1,54 -3,36 19,18 

IsoTS2
CAT

 (C=O) 7,46 1,80 25,81 4,49 -1,18 22,71 

IsoI2
CAT

 (C=O) -1,79 -6,47 14,42 -0,67 -5,30 15,72 

IsoTSrot
CAT

 (C=O) -0,78 -4,86 15,80 -0,43 -4,63 16,55 

IsoI3
CAT 

(C=O) -9,12 -13,67 7,79 -6,23 -10,74 10,18 

IsoTS3-a
CAT

 (C=O) -5,54 -10,54 12,60 -5,04 -10,00 12,89 

P (C=O) -21,88 -26,79 -4,71 -18,70 -23,57 -2,00 

       
IsoI3-b

CAT 
(C=O) -7,10 -15,12 10,25 -4,30 -11,96 12,15 

IsoTS3-b
CAT

 

(C=O) 

7,24 -1,23 26,49 4,09 -4,21 23,07 

P (C=O) -20,63 -26,87 -4,26 -20,15 -25,26 -4,15 

* Първият етап на аминолиза (през IsoTS1
CAT

) е еднакъв за двата начина на нуклеофилна атака. 

Теоретичните резултати (Таблица 10) показват, че нуклеофилната атака по C=N изоцианатната 

връзка е енергично по-изгодна с 2,3 kcal/mol. В подкрепа на този извод е и сравнителното 

проучване на Muchall и съавтори [24], които установяват, че изоцианатите се хидролизират 

предимно по C=N връзката. Освен това, авторите установяват, че при моделиране на 

катализирана хидролиза на PhNCO, отчитането на две молекули нуклеофил е достатъчно за 

точно описание на процеса. Настоящото теоретично изследване на механизма на базично-

катализирана аминолиза на фенил N-фенилкарбамат е проведено като от една страна е взето 

предвид влиянието от страна както на реакционната среда (чрез SCRF метода) и освен това е 

отчетено специфичното влияние на две експлицитни молекули нуклеофил (NH3) в хода на 

реакцията. 
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ФИГУРА 19 B3LYP/6-31G(d,p) оптимизирани структури на преходните състояния за нуклеофилна атака 

по C=O връзката в изоцианата в среда на n-бутиламин (втори етап на изоцианатния механизъм за 

катализирана аминолиза на фенил N-фенилкарбамат). 

В обобщение: проведените от нас теоретични изследвания на аминолиза на фенил N-

фенилкарбамат показват, че процесът протича по изоцианатен механизъм. В подкрепа на този 

извод са кинетичните експерименти на Menger и Glass [13] проведени през 1974 г. По-късно 

обаче, през 1986 г. въз основа на кинетични и ИЧ спектрални проучвания Shawali и съавт. [14] 

изключват изоцианатния механизъм като възможен при аминолиза на арил N-арилкарбамати. За 

да се потвърдят изводите, направени въз основа на представените до тук квантово-химични 

изчисления са проведени ИЧ спектрални проучвания, дискутирани в следващата част. 

2.2. Експериментални ИЧ спектрални изследвания 

Проведени са ИЧ спектрални изследвания на взаимодействието на фенил N-

фенилкарбамат с различни амини в среда от тетрахлорометан. Подбрани са първични, вторични 

и третични амини с варираща базичност и нуклеофилност, представени в Таблица 11. 

ТАБЛИЦА 11 Базичност (pKa) и нуклеофилност (N) на използваните първични, вторични и третични 

амини [25,26]. 

Амин pKa N 

n-бутиламин 10,77 15,27 

диетиламин 11,02 15,10 

триетиламин 10,75 17,10 

триметиламин  9,80 23,05 

N-метилпиролидин 10,32 20,59 
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ИЧ спектрите на реакционната смес от карбамат и излишък на съответния амин (1:6) в 

CCl4 са следени в продължение на няколко часа при стайна температура и при 76 °С 

(температурата на кипене на CCl4). ИЧ спектрите са снети в 0,28 mm кювета NaCl. 

В реакционната смес фенил N-фенилкарбамат и n-бутиламин (рКа 10,77) не се регистрира 

ивица за изоцианатна група в областта 2280 – 2240 cm
-1

, което е в съответствие с изследванията 

на Shawali и съавт. [14] и Lee и съавт. [16]. Този резултат обаче не е изненадващ с оглед на 

високата реактивоспособност на изоцианата. Следователно установяването на стабилен 

интермедиат при взаимодействие на карбамата с n-бутиламин е малко вероятно, което всъщност 

се потвърждава и от ИЧ спектралните данни (фиг. 20А). От фигурата се вижда, че интензитетът 

на ивицата за карбонилната С=О група на карбамата при 1760 cm
-1

 намалява с времето и 

едновременно интензитетът на ивицата за карбонилната С=О група на продукта карбамид (С=О 

1654 cm
-1

) се увеличава. 

Реакцията на фенил N-фенилкарбамат с по-базичния вторичен амин – диетиламин (рКа 

11,02) [25] протича по аналогичен начин (фиг. 20Б) и отново не се наблюдава изоцианатна ивица 

в областта 2280 – 2240 cm
-1

 на ИЧ спектъра. 

   

(А)       (Б) 

ФИГУРА 20 ИЧ спектри на реакционната смес на фенил N-фенилкарбамат и излишък на n-бутиламин 

(A) и диетиламин (Б) в разтвор на тетрахлорометан, следени в продължение на няколко часа при 76 ºC 

(температурата на кипене на CCl4). 

Следващата стъпка е анализ на взаимодействието между фенил N-фенилкарбамат с 

триетиламин като нуклеофил. Триетиламинът (pKa 10,75) [25] има базичност подобна на n-

бутиламин и диетиламин. Съществено е обаче да се отбележи, че взаимодействието на третични 

амини с карбамат не може да протече напълно до образуване на карбамид като краен продукт. 

Ето защо изследването на реакционната смес карбамат и третичен амин би могло да покаже 

какво е състоянието на двата реагента, какъв комплекс (интермедиат) се образува в първия етап 

на процеса на аминолиза, а именно нуклеофилната атака на амина към карбамата. При стайна 
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температура ИЧ спектъра на реакционната смес не се променя и следователно не се осъществява 

взаимодействие между двата реагента. Докато при нагряване на реакционната смес до 76 °С в 

ИЧ спектър се наблюдава ивица при 2261 cm
-1

, типична за N=C=O група (фиг. 21А). 

Интензитетът на изоцианатната ивица при 2261 cm
-1 

се увеличава с времето, което съответства 

на постепенно увеличаване на концентрацията на изоцианат в хода на реакцията при нагряване. 

Очевидно натрупването на изоцианат е резултат на много по-бавната реакция на PhNCO с 

образувания фенол към изходния фенил N-фенилкарбамат. При престояване на реакционната 

смес при стайна температура за няколко часа интензитетът на изоцианатната ивица постепенно 

намалява до пълно изчезване (фиг. 21Б). Причина за тези температурно зависими промени е 

равновесието, което се установява между фенил N-фенилкарбамат и фенилизоцианат. Основен 

извод от тези експерименти е, че третичен амин с базичност, подобна на тази на n-бутиламин и 

диетиламин води до депротониране на карбамата и превръщането му в изоцианат. Отнемането 

на водороден атом от –NH–CO–O– групата може да се разглежда като пример за киселинно-

основно взаимодействие, което следователно се определя от базичните свойства на амина. 

  

(A)        (Б) 

ФИГУРА 21 (A) Образуване на фенилизоцианат от фенил N-фенилкарбамат и триетиламин при 76 °C в 

CCl4. (Б) Постепенно изчезване на N=C=O ивицата при стайна температура. 

Освен базичността, нуклеофилността на амина също би могла да повлияе механизма на 

реакцията. При аминолиза на карбамати възниква въпросът дали амини, притежаващи висока 

нуклефилност ще атакуват по-лесно карбонилната група на карбамата и по този начин ще 

благоприятстват BAC2 реакционния път. Разгледаните по-горе три амина (n-бутиламин, 

диетиламин, триетиламин) притежават сходна базичност. Техните стойности за нуклеофилност, 

определени от Mayr [26] са както следва: n-бутиламин – 15,27, диетиламин – 15,10 и 

триетиламин – 17,10.  
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По-обстойно изследване на влиянието на нуклеофилността на амина върху механизма на 

реакцията е проведено чрез разглеждане на взаимодействието между фенил N-фенилкарбамат и 

два амина с по-висока нуклеофилност от разгледаните досега – N-метилпиролидин и 

триметиламин. В сравнение с изследваните до тук амини, N-метилпиролидин притежава 

значително по-висока нуклеофилност (N 20,59) [26] и сходна базичност (pKa 10,32) [25]. 

Независимо от високата си нуклеофилност, N-метилпиролидинът също отцепва протон от 

карбаматната група, което води до образуване на фенилизоцианат. Изоцианатната ивица се 

наблюдава при 2259 cm
-1

 при нагряване на реакционната смес до 76 °С (фиг. 22А). Аналогичен 

експеримент е проведен с триметиламин (разтвор на триметиламин в тетрахидрофуран), който 

притежава значително по-висока нуклеофилност N 23,05 [26] и по-ниска базичност pKa 9,80 

[25]. Следователно този амин предоставя една добра възможност да се оцени влиянието на тези 

свойства върху процеса на аминолиза. Реакционната смес съдържа фенил N-фенилкарбамат, 

разтворен в тетрахлорометан и разтвор на триметиламин в тетрахидрофуран. Трябва да се 

отбележи, че концентрацията на триметиламин се променя с времето, поради ниската му 

температура на кипене. Независимо от този недостатък в ИЧ спектъра на реакционната смес 

ясно се наблюдава изоцианатна ивица при 2260 cm
-1

, чийто интезитет нараства с времето (фиг. 

22Б). Следователно, независимо от неговата висока нуклеофилност и ниска базичност, 

триметиламинът е способен да отцепи водород от –NH–CO–O– групата и да превърне карбамата 

в изоцианат при дадените условия. Следователно промяната на нуклеофилността на амина не 

води до промяна на механизма на реакцията. 

 
(A)      (Б) 

ФИГУРА 22 Образуване на фенилизоцианат от фенил N-фенилкарбамат и N-метилпиролидин (A) и 

триметиламин (B) при 76 °C в CCl4. 

В заключение: получените теоретични и експериментални резултати доказват, че 

аминолизата на фенил N-фенилкарбамат протича по Е1сВ изоцианатен механизъм. 
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2.3. Реактивоспособност на заместени арил N-арил карбамати при реакция на аминолиза 

Реактивоспособността на заместени арил N-арилкарбамати при реакция на аминолиза е 

охарактеризирана чрез експериментални и теоретични електронни параметри. Разгледаните три 

серии съединения са представени на Схема 14. 

 

Серия (1) R2 =H; R1 = H, 3-CH3, 4-CH3, 4-OCH3, 3-Cl, 4-Cl, 4-Br, 3-NO2, 4-NO2 

Серия (2) R1 =H; R2 = H, 4-OCH3, 4-Cl, 4-NO2 

Серия (3) R1=4-CH3, R2=4-Cl;    R1=4-Cl, R2=3-Cl;  

R1=4-CH3, R2=3-Cl;    R1=3-Cl, R2=4-Cl;  

R1=4-Cl, R2=4-CH3;    R1=3-NO2, R2=4-CH3;  

R1=4-Cl, R2=3-CH3;    R1=4-NO2, R2=4-CH3 

R1=4-Cl, R2=4-Cl;  

СХЕМА 14 Изследвани серии арилкарбамати. 

При анализа на връзката между реактивоспособността и структурните промени са 

използвани наличните в литературата кинетични константи за аминолиза на арил N-арил 

карбамати, публикувани от Shawali и съавт. [14]. Изчислени са няколко теоретични величини, 

които характеризират атомите в реакционния център. Скоростопределящият етап на базично-

катализирана аминолиза на фенил N-фенилкарбамат по изоцианатен механизъм включва 

депротониране на NH групата и разкъсване на C–О естерната връзка. Теоретично са оценени три 

локални дескриптора на реактивоспособност: NBO и Hirshfeld атомни заряди и атомен 

електростатичен потенциал EPN за атомите на N–H и С–О групите за реактантите. В Tаблица 12 

са представени кинетичните данни [14] и теоретично изчислените индекси за трите серии арил 

N-арилкарбамати. Представените в таблицата скоростни константи log k3 [14] са от трети 

порядък и се отнасят за базично-катализирания процес. Последната колона на таблицата съдържа 

стойностите на σ¯ константите на съответните заместители.  

Два са основните фактори, които влияят върху възможността за протичане на 

аминолизата по изоцианатен механизъм с даден амин като нуклеофил: (1) стабилността на 

напускащата група и (2) киселинността на водородния атом от NH групата в изходния карбамат.  

Първата серия карбамати (Схема 14) съдържа заместители в ароматното ядро от естерната 

част на карбамата и следователно отразява влиянието на първия фактор – стабилността на 

напускащата група. Както може да се очаква, електронакцепторните заместители повишават 
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стабилността на напускащата група и следователно благоприятстват взаимодействието между 

реактантите. Влиянието на електрондонорни заместители е противоположно.  

ТАБЛИЦА 12 Скоростни константи и индекси на реактивоспособност за сериите заместени арил N-

арилкарбамати (Схема 14). Изчисленията са проведени на M06-2X/6-311+G(2d,2p) ниво на теория.  

а
 От [14]  

б
 От [11]. 

в
 VO

 
се отнася за кислородния атом от C–O естерната връзка;

    VO
 
= VO(R) – VO(H); VH

 
= VH(R) – VH(H). VO(H) и 

VH(H) са EPN стойности за естерния C–O кислороден атом и водородния атом от N–H групата в незаместеното 

производно.  
г
 VN

 
= VN(R) – VN(H); VH

 
= VH(R) – VH(H). VH(H) е EPN стойността за водородния атом от N–H групата за 

незаместеното производно. 

От представените в Таблица 12 данни за първата серия карбамати се вижда, че EPN стойностите 

за естерния кислороден атом много добре корелират с експерименталните скоростни константи 

(r=0,993). Тъй като в скоростопределящия етап на реакцията, освен разкъсване на С–О естерната 

връзка, настъпва и депротониране на NH групата, изменението на зарядите и EPN при азотния и 

водородния атоми също са добри дескриптори на реактивоспособността. На фиг. 23А е 

представена зависимостта между експерименталните скоростни константи от трети порядък log 

k3 и стойностите на EPN. 

 
R1 R2 log k3 

а Hirshfeld заряди [e] NBO заряди [e] EPN [volts] 
  –б

 
 qN qH qN qH VO

 в VH
 в 

С
ер

и
я

 1
 

H H -4,60 -0,08128 0,13445 -0,63998 0,41056 0 0 0 

3-CH3 H -4,78 -0,08151 0,13426 -0,64016 0,41044 -0,04607 -0,03358 -0,07 

4-CH3 H -5,12 -0,08173 0,13401 -0,64042 0,41024 -0,06375 -0,04944 -0,17 

4-OCH3 H -5,34 -0,08196 0,13391 -0,64082 0,41017 -0,09066 -0,06394 -0,26 

3-Cl H -3,09 -0,07986 0,13552 -0,63823 0,41156 0,22576 0,14304 0,37 

4-Cl H -3,67 -0,08022 0,13514 -0,63849 0,41118 0,20628 0,13910 0,19 

4-Br H -3,55 -0,08005 0,13532 -0,63822 0,41131 0,23210 0,15466 0,25 

3-NO2 H -1,76 -0,07796 0,13714 -0,63591 0,41294 0,49867 0,33781 0,71 

4-NO2 H -1,18 -0,07787 0,13679 -0,63542 0,41264 0,57927 0,39280 1,27 

 r with log k3  0,995 0,984 0,995 0,984 0,993 0,992 0,976 

С
ер

и
я

 2
       VN

 г VH
 г  

H H -4,60 -0,08128 0,13445 -0,63998 0,41056 0 0 0 

H 4-Cl -4,13 -0,08107 0,13596 -0,64053 0,41177 0,23575 0,19401 0,19 

H 4-NO2 -3,28 -0,07700 0,13876 -0,64008 0,41420 0,62797 0,56172 1,27 

H 4-OCH3 -4,70 -0,08334 0,13373 -0,63873 0,40983 -0,05641 -0,08938 -0,26 

 r (log k3)  0,955 0,997 0,513 0,996 0,9997 0,998 0,983 

С
ер

и
я

 3
 

       
VO 

в VH
 в  

4-CH3 4-Cl -4,56 -0,08155 0,13554 -0,64111 0,41145 0,04887 0,15806  

4-CH3 3-Cl -4,44 -0,08032 0,13658 -0,64093 0,41229 0,05643 0,17327  

4-Cl 4-CH3 -3,96 -0,08082 0,13477 -0,63774 0,41078 0,13559 0,06519  

4-Cl 3-CH3 -3,80 -0,08022 0,13462 -0,63787 0,41084 0,15836 0,09352  

4-Cl 4-Cl -3,33 -0,08023 0,13660 -0,63954 0,41236 0,32178 0,33604  

4-Cl 3-Cl -3,09 -0,07875 0,13763 -0,63876 0,41321 0,33057 0,36328  

3-Cl 4-Cl -2,73 -0,07891 0,13714 -0,63833 0,41293 0,33865 0,34562  

3-NO2 4-CH3 -1,18 -0,07853 0,13668 -0,63499 0,41247 0,43952 0,26693  

4-NO2 4-CH3 -1,16 -0,07847 0,13637 -0,63457 0,41218 0,53982 0,33542  
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         (A)       (Б) 

ФИГУРА 23 Зависимости на експерименталните скоростни константи от трети порядък log k3 [29] за 

аминолиза на заместени арил N-арилкарбамати от EPN стойностите за водородния атом от NH групата 

[VH = VH(R) – VH(H)]: (A) серия (1) и (Б) серия (2) от Схема 14. 

Втората серия съединения (Схема 14) се състои от диарилкарбамати, съдържащи 

заместители в ароматния пръстен до NH връзката, които влияят върху киселинността на NH 

водородния атом (отбелязаният по-горе фактор 2) при една и съща напускаща група. 

Разгледаните индекси на реактивоспособност отразяват влиянието на заместителя и 

следователно, може да се очаква добра корелация с експерименталните скоростни константи. 

Серията се състои само от четири съединения, въпреки това е получена добра зависимост между 

стойностите на скоростните константи и индексите на реактивоспособност – Таблица 12, фиг. 

23Б, фиг. 24. 

 

(A)            (Б) 

ФИГУРА 24 Зависимости на експерименталните скоростни константи от трети порядък log k3 за 

аминолиза на заместени фенил N-арилкарбамати(серия 2, Схема 14) с (A) NBO атомния заряд за 

водородния атом от NH групата; (Б) EPN стойности за азотния атом от NH групата [VN=VN(R) – VN(H)]. 

Третата серия (Схема 14) включва диарил карбамати със заместители в двата ароматни 

пръстена. За тези съединения заместителите оказват конкурентно влияние върху двата фактора: 
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стабилността на напускащата група и киселинността на водородния атом от NH групата. В този 

случай едновременното въздействие (в някои случаи конкурентно) на тези два фактора върху 

скоростта на реакцията не може да се опише адекватно само от един индекс на 

реактивоспособност.  

За третата серия съединения се получава добра двупараметрова корелация между 

експерименталните скоростни константи и два дескриптора – електростатичния потенциал при 

естерния кислороден атом EPN(O) и електростатичния потенциал при водородния атом от NH 

групата EPN(H): 

 

 

log k3 = 8,30 EPN(O) – 3,48 EPN(H) – 4,58     (62) 

n = 21, r = 0,978 

Теоретично изчислените дескриптори EPN(O) 

и EPN(H), участващи в установената зависимост 

(уравнение (62)) всъщност отразяват двата основни 

фактора, определящи скоростта на процеса на 

аминолиза на арил N-арилкарбамат по изоцианатен 

механизъм с даден амин като нуклеофил: EPN(O) 

характеризира стабилността на напускащата група, а EPN(H) – киселинността на NH водородния 

атом. 

Изводите от проведените теоретични изследвания и ИЧ спектрални експерименти, 

представени в настоящия раздел са:  

(1) Изоцианатният реакционен път е енергетично най-изгоден за реакция на аминолиза на 

фенил N-фенилкарбамат. Енергетичната бариера за катализирания Е1сВ процес е 7,7 

kcal/mol и е с 6,9 kcal/mol по-ниска от енергетичната бариера за ВАС2 механизъм. 

(2) Теоретичните резултати са потвърдени като е проследено взаимодействието на фенил 

N-фенилкарбамат и три амини с близка базичност (n-бутиламин, диетиламин, 

триетилмин) чрез ИЧ спектроскопия. За да се оцени влиянието на свойствата на амина 

върху процеса е изследвано взаимодействието на фенил N-фенилкарбамат с два 

допълнителни третични амини (N-метилпиролидин и триметиламин) със значително 

различни базични и нуклеофилни свойства. Експериментално доказателство за 

протичането на аминолизата на фенил N-фенилкарбамат по E1cB механизъм е 

регистрираната при 2260 cm
-1

 –N=C=O ивица в ИЧ спектъра на реакционната смес 

фенил N-фенилкарбамат и третичен амин. 

Predicted vs. Observed Values

Dependent variable: log k3
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(3) Реактивоспособността на заместените арил N-арилкарбамати е охарактеризирана 

количествено чрез приложение на теоретично изчислени индекси на 

реактивоспособност (атомни заряди и атомен електростатичен потенциал) за атомите 

от реакционния център. 

3. Сравнителен анализ на аминолиза на карбамати 

От проведените теоретични изчисления и експериментални изследвания, представени във 

втората част на раздела „Резултати и обсъждане“ в настоящата дисертация, е установено, че 

реакцията на аминолиза на фенил N-фенилкарбамат протича по изоцианатен Е1сВ механизъм. 

Механизмът на реакцията на аминолиза на карбамати зависи от вида на напускащата група и 

нуклеофила, както и от ефекта на заместители. В настоящия раздел са разгледани два основни 

фактора, благоприятстващи Е1сВ механизма: 1) наличие на „кисел“ водороден атома от NH 

групата на карбамата; 2) напускаща група с изразен фенолатен характер. 

С цел да се изясни конкурентното влияние на двата фактора при аминолиза на заместени 

фенил N-фенилкарбамати в настоящия раздел са разгледани процесите на аминолиза при 

следните карбамати:  

 

метил N-фенилкарбамат, при който е налице: 

 лоша напускаща група – CH3O¯; 

 кисел H атом в амино групата на карбамата. 

 

фенил N-метилкарбамат, при който е налице: 

 добра напускаща група – PhO¯; 

 слабо кисел H атом в амино групата на карбамата. 

 метил N-метилкарбамат, при който е налице: 

 лоша напускаща група – CH3O¯; 

 слабо кисел H атом в амино групата на карбамата. 

Направено е сравнение с резултатите за: 

 

фенил N-фенилкарбамат, при който е налице: 

 добра напускаща група – PhO¯; 

 кисел H атом в амино групата на карбамата. 

Проведени са теоретични изчисления за: (1) синхронен механизъм; (2) стъпков механизъм на 

присъединяване-елиминиране BAC2 през тетраедричен интермедиат; (3) стъпков механизъм на 

елиминиране-присъединяване E1cB през изоцианат (Схема 13). Оптимизацията на всички 
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структури е проведена на M06-2X/6-311+G(2d,2p) ниво на теория – в газовата фаза и в среда на 

n-бутиламин чрез IEFPCM изчисления. 

Изчислените енергии (относителни спрямо реактантите) на преходните състояния в хода 

на синхронен (CTS), стъпков (TS1, TS2) и изоцианатен (IsoTS1, IsoTS2) механизъм за 

катализирана и некализирана аминолиза на PhNHCOOPh, PhNHCOOCH3, CH3NHCOOPh, 

CH3NHCOOCH3 в среда от n-бутиламин са сравнени в Таблица 13. 

ТАБЛИЦА 13 M06-2X/6-311+G(2d,2p) изчислени относителни спрямо реактантите енергии в kcal/mol 

за преходните състояния при катализиран и некатализиран синхронен, стъпков (BAC2) и изоцианатен 

(E1cB) механизъм в среда от n-бутиламин. 

Структури 
Катализирана Некатализирана 

∆E ∆G ∆E ∆G 

Фенил N-фенилкарбамат  

CTS 21,44 41,57 32.18 42,24 

TS1 19,75 40,77 46.43 57,28 

TS2 12,97 33,20 23.95 34,19 

IsoTS1  16,49 33,85 26.45 34,84 

IsoTS2 5,99 23,01 36.02 45,05 

Фенил N-метилкарбамат 

CTS 21,77 41,55 32.18 42,24 

TS1 21,37 42,60 46.43 57,28 

TS2 13,34 33,44 23.95 34,19 

IsoTS1  21,05 37,52 26.45 34,84 

IsoTS2 10,11 27,92 36.02 45,05 

Метил N-фенилкарбамат 

CTS 28,93 51,05 46,94 57,47 

TS1 28,57 50,24 46,96 58,95 

TS2 29,54 50,92 43,50 55,08 

IsoTS1  21,94 39,28 26,18 34,92 

IsoTS2 15,72 34,12 42,25 51,42 

Метил N-метилкарбамат 

CTS 37,85 57,99 46,33 56,67 

TS1 32,37 53,23 49,95 60,92 

TS2 32,72 53,18 42,09 52,81 

IsoTS1  26,49 43,15 30,50 38,87 

IsoTS2 21,21 38,73 45,26 53,55 

Енергетиката на процесите на катализирана амонолиза в среда от n-бутиламин за 

четирите карбамата е представена сравнително чрез енергетична диаграма на фиг. 25. 
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ФИГУРА 25 IEFPCM/M06-2X/6-311+G(2d,2p) теоретично изчислени енергетични бариери за 

катализирана аминолиза на PhNHCOOPh, PhNHCOOCH3, CH3NHCOOPh, CH3NHCOOCH3 в среда от n-

бутиламин при изоцианатен механизъм.  

 

Сравнителното разглеждане на карбаматите с близки стойности на киселинността на H-

атома от NH групата (PhNHCOOCH3 и PhNHCOOPh) показва, че наличието на фенолатна 

напускаща група понижава енергетичната бариера на скоростопределящия етап на реакцията. 

Енергетичната бариера на аминолиза на PhNHCOOPh е с 3,7 kcal/mol по-ниска от тази на 

PhNHCOOCH3 и енергетичната бариера за CH3NHCOOPh е с 1,8 kcal/mol по-ниска от 

съответната за CH3NHCOOCH3. Следователно при една и съща киселинност на H-атом от NH 

групата, наличието на фенолатната напускаща група понижава енергетичната бариера на 

реакцията. 

При карбаматите с напускаща група CH3O¯ (CH3NHCOOCH3 и PhNHCOOCH3) се 

наблюдава понижение на енергетичната бариера при по-кисел H-атом на α-позиция – при 

PhNHCOOCH3. Следователно при една и съща напускаща група енергетичната бариера се 

определя от киселинността на Н-атом. 
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ФИГУРА 26 IEFPCM/M06-2X/6-311+G(2d,2p) теоретично изчислени енергетични бариери за 

катализирана аминолиза на PhNHCOOPh, PhNHCOOCH3, CH3NHCOOPh, CH3NHCOOCH3 в среда от n-

бутиламин по синхронен, стъпков (BAC2) и изоцианатен (E1cB) механизъм. 

Теоретичните данни, представени в Таблица 13 са визуализирани на фиг. 26 като са 

сравнени графично енергетичните бариери на аминолиза за синхронен, стъпков и изоцианатен 

механизъм за четирите разглеждани карбамата. От енергетичните диаграми на фиг. 26 ясно се 

вижда, че за четирите карбамата изоцианатният механизъм е енергетично по-изгоден със 7 – 

11 kcal/mol. 

4. Инхибираща способност на карбамати спрямо BChE 

Интересът към изследване на кинетиката и реактивоспособността на заместени карбамати 

в солволитични процеси се определя от биологичната активност на този клас органични 

съединения. Установено е, че процесът на хидролиза е основен фактор, повлияващ активността 

на карбаматите като хербициди и лекарствени препарати. Следователно детайлното 

охарактеризиране на химизма на процеса на хидролиза, теоретичното предсказване на 

реактивоспособността и количественото охарактеризиране на кинетиката са от съществено 

значение при определяне на биологичната роля на тези съединения. В практиката приложението 

на карбаматите като пестициди и лекарствени препарати се свързва с тяхната инхибираща 

способност спрямо холинестеразни ензими. През последните години научният интерес към 

карбаматите се определя от развитието на нови лекарствени препарати за лечение на болестта на 

Алцхаймер. Смята се, че една от основните причини за болестта на Алцхаймер е намаленото 
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ниво на невротрансмитера ацетилхолин (ACh). Следователно лечението и забавянето на болестта 

са насочени към намаляване на скоростта на разграждане на ацетилхолин (ACh) като за целта се 

използват лекарствени препарати – инхибиторите на AChE. В практиката два класа органични 

съединения са доказани инхибитори на АСhE – карбаматите и органофосфорните съединения. 

При лека до умерена форма на болестта на Алцхаймер е установена ефикасността на лекарства с 

карбаматна структура, инхибитори на AChE (tacrine, rivastigmine, galantamine и donepezil). За 

изясняване на промените, които настъпват при пациенти с Алцхаймер са проведени изследвания, 

свързани с промяната на количеството АChE в мозъка, както и съотношението AChE:ВChE. В 

човешкия мозък активността на AChE може да бъде от 1,5-пъти до 60-пъти по-висока от тази на 

ВChE. При пациенти с Алцхаймер се отчита увеличаване на съотношението AChE:ВChE от 0,6 

до 11 пъти. При in vitro изследвания върху активността на AChE и ВChE при пациенти с 

Алцхаймер е установено постепенно увеличаване на активността на ВChE, докато тази на AChE 

остава непроменена или отслабва (10 – 15% по-ниска) в сравнение с активността на ензима при 

здрави хора. In vivo резултатите обаче, показват намаляване на активността и на двата ензима 

при паценти с Алцхаймер. Следователно изследването на потенциални инхибитори на AChE, 

които биха могли да се разглеждат и като възможни лекартсвени препарати за лечение на 

болестта Алцхаймер, включва охарактеризирането им като инхибитори спрямо ВChE. В 

настоящата работа са определени концентрациите за 50% инхибиране на ВChE за серия 

карбамати, в които се включват арил N-фенилкарбамати, арил N-цик-лохексилкарбамати и арил 

N-етилкарбамати. Сравнена е инхибиращата способност на трите вида карбамати спрямо BChE. 

За определяне на инхибиращата способност на карбаматите спрямо бутирилхолинестераза 

е използван спектроскопски подход, който e развит от Елман и е наречен на негово име – „метод 

на Елман“ [27], Схема 15. Методът се основава на хидролиза на карбаматите под действие на 

ензима ВChE от човешки серум. За in vitro изследване на хидролизата на бутирилхолина чрез 

метода на Елман се използват тиоестери, т.е. бутирилтиохолин, заради подобното качествено 

поведение и възможността за относително лесен начин за кинетично определяне. 

Бутирилхолинът (BCh) е с подобна на ацетилхолина молекулна структура и е свързан с 

активирането на някои рецептори, които се активират и от ACh. BChE е по-малко специфична 

към субстрата ACh от AChE. Излишък на субстрат с концентрация до 20 μmol/l ще инхибира 

AChE, но не и BChE. Ето защо при изследване на инхибиращата способност на карбамати 

спрямо BChE се използва тиопроизводно на BCh, а не на ACh. При хидролизата на 

бутирилтиохолин се образува съединението – тиохолин, чиято концентрация е право 

пропорционална на активността на бутирилхолинестеразата в серума. При настоящото 

изследване като субстрат е използван бутирилтиохолин йодид (BTChI). Под въздействието на 

BChE BTChI се хидролизира до бутанова киселина и тиохолин йодид. Образуваният тиохолин 
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йодид взаимодейства с 5,5’-дитиобис-2-нитробензоена киселина, известна още като DTNB или 

реактив на Елман, при което се образува 5-меркапто-2-нитробензоена киселина. Последното 

вещество е с жълт цвят и абсорбира видимата светлина с максимум на абсорбцията при дължина 

на вълната 405 nm. Скоростта на промяна на абсорбцията е право пропорционална на 

активността на бутирилхолинестеразата в серума.  

Основните предимства на метода на Елман за определяне на активността на ChE (AChE и 

BChE) са простота, точност и непрекъснато нарастване наситеността на цвета като функция от 

инкубационното време. Установено е, че оптималното pH за изследване на ChE е pH 7,0 – 8,0. 

Ацетилтиохолинът или бутирилтиохолинът, за да претърпят спонтанна хидролиза, е необходима 

по-висока температура, алкална среда и висока концетрация на субстрата. Спонтанната 

хидролиза на ацетилтиохолина се увеличава от 2 до 4 пъти при повишаване на температурата на 

реакцията от 25 до 35 °С. 

 

Схема 15 Метод на Елман. 

За реактива на Елман (DTNB) e известно, че е по-стабилен при pH 7,0, отколкото при pH 8,0. 

Настоящото изследване е проведено при pH 7,5 и температура на инкубиране 25 – 28 °С. 

Измерванията на абсорбцията са проведени с полуавтоматичен биохимичен анализатор в 

Лабораторията по биокоординационна и биоаналитична химия. Измерената абсорбция е в 

условни единици (arbitrary units). Концентрацията на изследваните карбамати варира от 0,01 до 

60 μmol/l. 

Холинестеразната активност се определя като съотношението между абсорбцията на 

пробата спрямо контролата. Инхибиращата способност в % се изчислява по формулата:    

   
    

   
     , където    е %-на инхибираща способност на карбамата, 

    

   
 е холинестеразната 

активност. Ефективността на инхибитора се представя чрез определяне на половината от 

максималната му инхибиращата концентрация (IC50). IC50 за изследваните карбамати е 

определена от линейната зависимост на %-ната инхибираща способност и концентрацията на 
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карбамата, която варира от 0,01 до 60 μmol/l. За всеки карбамат са проведени по три независими 

опити за определяне на IC50, като крайна стойност за IC50 е взета средната от трите опита. 

Корелационните коефициенти на зависимостите на концентрацията на карбамата (С [μmol/l]) от 

%-на инхибираща спообност на карбамата (  ) за всички опити върху изследваната серия 

карбамати са в интервала 0,86 – 0,99. Получените стойности за IC50 на изследваните арил N-

фенилкарбамати са представени в Таблица 14. 

ТАБЛИЦА 14 Стойности за IC50 за арил N-фенилкарбамати като инхибитори на (BChE). 

Съединение Опит IC50 [µmol/l] 
Средна стойност на IC50 

[µmol/l] 

 

I 

II 

III 

53 

58 

48 

53 

 

 

I 

II 

III 

34 

30 

32 

32 

 

I 

II 

III 

202 

211 

215 

209 

 

 

I 

II 

III 

323 

281 

318 

307 

 

 

I 

II 

III 

286 

310 

300 

299 

 

 

I 

II 

III 

74 

74 

68 

72 

 

 

I 

II 

III 

99 

105 

111 

105 

 

 

  
20

а
 

 

 

  
0,016

a
 

 

а
 От [28] 
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В литературата са определени стойностите на IC50 на известни в практиката инхибитори 

на AChE с карбаматна структура – ривастигмин и физостигмин. Спрямо BChE тези карбамати 

имат стойности на IC50 съответно 20 µmol/l и 0,016 µmol/l [28]. Физостигминът е първият 

изследван холинестеразен инхибитор за лечение на болестта на Алцхаймер. Той се отличава с 

малка продължителност на действие и сравнително малка терапевтивтична ефективност, също 

така предизвиква множество странични ефекти – като гадене, повръщане, главоболие, диария и 

световъртеж. Физостигминът се е използвал за глаукома, но не е oдобрен за лечение на болестта 

на Алцхаймер, поради страничните си ефекти. Ривастигминът от своя страна притежава както 

АChE, така и BChE инхибиторни свойства и е oдобрен за лечение на леки до умерени форми на 

болестта на Алцхаймер. За разлика от физостигмина, ривастигминът приеман трансдермално 

предизвикава значително по-малко странични ефекти. Получените инхибиращи концентрации 

IC50 за серията арил N-фенилкарбамати са значително по-високи от тези за физостигмина и 

ривастигмина. Най-ефективният инхибитор на BChE от изследваните в тази серия е 3-

(диметиламино)фенил N-фенилкарбамат, фиг. 27. 

 

ФИГУРА 27 Сравнително представяне на инхибиращата активност на изследваните арил N-

фенилкарбамати и ривастигмин. 

В настоящата работа е изследвана активността и на арил N-циклохексилкарбамати и арил 

N-етилкарбамати като инхибитори на BChE. Стойностите за инхибиращата им концентрация 

IC50 са представени в Таблица 15. 
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ТАБЛИЦА 15 Стойности на IC50 за арил N-циклохексилкарбамати и арил N-етилкарбамати като 

инхибитори на бутирилхолинестераза (BChE). 

Съединение Опит 
IC50 

[µmol/l] 

Средна стойност 

на IC50 [µmol/l] 

 

I 

II 

III 

10 

9 

10 

10 

 

 

I 

II 

III 

16 

17 

16 

16 

 

I 

II 

 

 
- 

 

 

I 

II 

III 

11 

13 

12 

12 

 

I 

II 

III 

9 

10 

10 

10 

 

 

  
20

а
 

 

 

  
0,016

a
 

 

а
 От [28]. 

От изследваните N-циклохексилкарбамати, 4-хлорфенил N-циклохексилкарбамат не 

проявява инхибираща способност към BChE в изследвания интервал на концентрация на 

карбамата. Останалите четири карбамати от Таблица 15 проявяват по-висока инхибираща 

способност спрямо BChE в сравнение с изследваните арил N-фенилкарбамати. Освен това 

карбаматите от Таблица 15 са по-добри инхибитори на BChE и от ривастигмина, фиг. 28. Във 

втората изследвана серия карбамати най-ефективните инхибитори на BChE са фенил N-

циклохексилкарбамат и 4-метоксифенил N-етилкарбамат. 
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ФИГУРА 28 Сравнително представяне на инхибиращата активност на изследваните арил N-

алкилкарбамати (алкил = циклохексил, етил) и ривастигмин. 

Сравнени с физистигмина (0,016 µmol/l) всички изследвани карбамати се характеризират 

със значително по-висока инхибиращата концентрация.  

Резултатите от проведените изследвания на серия карбамати показват, че арил N-

фенилкарбаматите са по-слаби инхибитори на BChE в сравнение с ривастигмин, докато арил N-

алкилкарбаматите (алкил = циклохексил, етил) проявяват по-висока инхибираща активност 

спрямо ензима бутирилхолинестераза. 

IV. Изводи 

1. Доказан е механизмът на аминолиза на фенил N-фенилкарбамат с помощта на 

теоретични пресмятания чрез използване на теорията на функционала на плътността. Проучени 

са три възможни реакционни пътя – синхронен, BAC2 стъпков с формиране на тетраедричен 

интермедиат и Е1сВ механизъм на елиминиране-присъединяване с междинно формиране на 

изоцианат. Противно на доминиращите възгледи в литературата е показано, че енергетично най-

изгоден е Е1сВ механизма.  

2. Експериментално е показано образуването на изоцианат при изследване на моделни 

процеси на взаимодействие на фенил N-фенилкарбамат с амини с варираща базичност и 

нуклеофилност. 

3. Направен е сравнителен анализ на механизма на аминолиза фенил N-фенилкарбамат, 

фенил N-метилкарбамат, метил N-фенилкарбамат и метил N-метилкарбамат. За всички 

разгледани съединения енергетично най-изгоден е Е1сВ механизма. Установено е влиянието на 

напускащата група и киселиността на H-атом от NH групата върху енергетичния ход на 

реакцията на аминолиза на карбамати.  
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4. Количествено е охарактеризирана реактивоспособността на заместени арил N-

арилкарбамати в процеса на аминолиза чрез теоретични индекси за атомите от реакционния 

център. 

5. Охарактеризирана е реактивоспособността на арил N-фенилкарбамати в процеса на 

алкална хидролиза. Резултатите потвърждават, че предпочитаният механизъм е E1cB механизъм 

на елиминиране-присъединяване през изоцианат и скоростопределящият етап е образуването на 

изоцианат. При алкална хидролиза на арил N-фенилкарбамати не се наблюдава промяна на 

механизма. 

6. Определена е инхибиращата концентрация IC50 спрямо ензима BChE за дванадесет 

карбамата – 7 арил N-фенилкарбамата, 3 – арил N-циклохексилкарбамата и 2 арил N-

етилкарбамата, като е сравнена с тази на ривастигмин и физостигмин. Циклохексил- и 

етилкарбаматите са по-добри инхибитори на BChE в сравнение с фенилкарбаматите. 
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