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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедрен 

съвет на Катедра по органична химия, Химически факултет на Софийски 

университет “Св. Климент Охридски”.  

Синтетичните и хроматографските изследванията по дисертационния 

труд са извършени в Химическия факултет на Софийски университет “Св. 

Климент Охридски”.  

Флуоресцентните и ЯМР спектралните изследвания са проведени в 

Института по Органична Химия с Център по Фитохимия към Българска 

Академия  на Науките.  

Микробиологичните изследвания са проведени в Биологически 

Факултет към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” 

 

 

Дисертацията е написана на 126 печатни страници и съдържа 95 

схеми, 19 таблици и 10 фигури. Библиографската справка обхваща 152 

литературни източника. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
 

Взаимодействието на хомофталов анхидрид (I) с карбонилни съединения е 

изследвано в малка степен. Известно е, че в присъствието на базичен или киселинен 

катализатор се получават като главни продукти цис- и/или транс-3-заместени 3,4-

дихидроизокумарин-4-карбоксилни киселини (II), а като странични в някои случаи е 

наблюдавано образуването на продукти от тип III и IV. 

През 2004 г. са публикувани интригуващи резултати от провеждането на 

реакция между хомофталов анхидрид и тиофен-2-карбалдехид в среда от пиридин. 

Освен образуването на очакваните дихидроизокумаринови киселини от тип II и 

съответните странични продукти от тип III и IV е изолирана за пръв път  и 

дибензо[c,h]хроменоновата киселина V. 
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 Посочените резултати са интересни, тъй като в литературата няма налични 

данни за получаването на съединения от този тип при реакции на хомофталов анхидрид 

и алдехиди. Съединения, съдържащи дибензо[c,h]хроменов фрагмент в структурата си 

представляват интерес поради възможността за превръщането им в 

бензо[c]фенантидини или различни антибиотици.  

 

Цел на настоящата дисертационна работа е разработване на нова реакция за 

получаването на дибензо[c,h]хроменони от хомофталов анхидрид и алдехиди. Подобно 

взаимодействие не е описано в литературата и успешното му реализиране ще даде 

възможност за получаването на хетероциклени съединения с четири кондензирани ядра 

в структурата си, в един стадий, без изолиране на междинни продукти.  
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За реализиране на поставената цел си поставихме следните конкретни задачи: 

o Намиране на оптимални реакционни условия за насочване на реакцията 

между хомофталов анхидрид и алдехиди към селективното получаване на 

11-заместени-6-оксо-6Н-дибензо[c,h]хромен-12-карбоксилни киселини.  

o Провеждане на експерименти за установяване обсега на реакцията и 

изследвания за изясняване на реакционния механизъм.  

o Изучаване на възможни синтетични превръщания на 6-оксо-6Н-

дибензо[c,h]хромен-12-карбоксилните киселини.  

o Характеризиране на новополучените съединения посредством различни 

спектрални техники и еднозначно определяне на тяхната относителна 

конфигурация.  

o Изследване на спектрални, хроматографски и биологични свойства на 6-

оксо-6Н-дибензо[c,h]хромени.  
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1. СИНТЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

1.1. Реакция на хомофталов анхидрид с алдехиди - получаване на транс-11-

заместени-6-оксо-6Н-дибензо[c,h]хромен-12-карбоксилни киселини 

 

През 2004 г. Богданов и Паламарева публикуват интересни резултати от 

провеждането на реакция между хомофталов анхидрид и тиофен-2-карбалдехид в среда 

от пиридин (Схема 1). Освен образуването на очакваните карбоксилни киселини 3 и 4 и 

цикличния анхидрид 6, за пръв път в подобна реакция е изолирана 

дибензо[c,h]хроменоновата киселина 5. Структурата на последната е доказана 

еднозначно със спектрални методи и рентгеноструктурен анализ след превръщането й в 

метилов естер. Получаването на съединение 5, макар и с нисък добив, провокира нашия 

интерес към намирането на условия за насочване на реакцията към селективното 

получаване на продукти от този тип. 

O

O

O

S
OHC

COOH

HOOC
COOH

S

O

O

+

+

пиридин

5 ч., ст.т.

O

O

O
+

S

O

O

COOH

+

S

1 2

6 (27%)4 (25 %)3 (34 %) 5 (15 %)

S

 

Схема 1 

От литературата е известно, че реакцията между хомофталов анхидрид и 

алдехиди, проведена в присъствието на базичен катализатор, в общия случай води до 

образуването на смес от цис- и/или транс-изохроманонови киселини от тип 3 и 

ациклени продукти от Перкинов тип – 4, като количеството им зависи от конкретните 

реакционни условия (Схема 2). 
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Схема 2 

В случая с бензалдехид се вижда (Схема 2), че изохроманоновата киселина 

транс-3а е предпочетеният продукт при провеждане на реакацията под кинетичен 

контрол – кратко реакционно време или ниска температура – а при увеличаване на 

реакционното време като основен продукт се наблюдава ациклената киселина 4а. За да 

установим влиянието на температурния фактор, беше проведена реакция между 

бензалдехид, като моделно съединение, и хомофталов анхидрид в кипящ пиридин. 

Резултатите бяха сравнени с тези, получени при стайна температура и при използването 

на ултразвук (Схема 3). Трите реакции бяха следени с помощта на тънкослойна 

хроматография, като паралелно беше проверено и влиянието на съотношението на 

реагентите върху изхода й.  

1

2a 5a

PhCHO+

Пиридин

O

O

COOH

COOH

COOH

+O

O

COOH

+

цис- и транс- 3a 4a

различни 
условия

Схема 3 

И в двата случая на провеждане на реакцията при стайна температура (дори след 

реакционно време от 48 ч.), като основен продукт беше наблюдавана съответната 

изохроманонова киселина 3а, докато провеждането й в кипящ пиридин доведе до 

получаването на киселините 4а и 5а като единствени продукти. По този начин 

Катализатор Реакционни условия Отношения, % литература 

 t°C време,  ч цис-3a транс-3а 4a  
Na/т.NH3 ст.т. 14 - 61 - [3] 

Na2CO3 ст.т. 24 - 35 43 [4] 

NaH 0-ст.т. 24 - 83 - [4] 

NaH ст.т. 33 - 5 82 [4] 
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условията на термодинамичен контрол се оказаха най-подходящи за получаването на 

целевото съединение 5а. Следва да се отбележи, че използването на излишък от 

хомофталовия анхидрид е важна предпоставка за повишаване на количеството на 

дибензо[c,h]хроменоновата киселина. 

За установяване на оптималното количество анхидрид бяха проведени реакции 

между алдехидите 2a-d и 1, взет в дву- или трикратен излишък, при нагряване (Схема 

4, Таблица 1). Алдехидите бяха подбрани така, че да съдържат заместители с различни 

електронни ефекти, с цел да се разгледа и тяхното влияние върху хода на реакцията. 

Използването на 3 еквивалента анхидрид даде най-добри резултати, като във всички 

случаи отношението между двата продукта на реакцията (4а-d : 5а-d) се променя 

значително при добавяне на допълнителен еквивалент от анхидрида – от 1:1 в случая с 

двукратен излишък до 1:4 при използването на трикратен.  

ArCHO+

Пиридин

120 oC O

O

COOH

Ar

COOH

Ar

COOH

+1

2a-d 5a-d4a-d
(2 или 3 молни 
еквивалента)

 

Схема 4 

Таблица 1. Получаване на киселините 5 при реакция между хомофталов анхидрид и 

алдехиди. 

  3 молни екв. 1 2 молни екв. 1 

2 ArCHO Добив на киселините 5b
 

a Бензалдехид 86 (70) 48 (31) 

b 4-Метоксибензалдехид 80 (75) 55 (45) 

c Пиперонал
 c
 65 (56) 50 (34) 

d 4-Нитробензалдехид 72 (65) 52 (38) 

e Тиофен-2-карбалдехид 75 (59) - 

f 2,4-Дихлоробензалдехид 62 (47) - 

g 2,4-Диметоксибензалдехид 50 (33) - 

h 3,4-Диметоксибензалдехид 75 (47) - 

i 2-Хидроксибензалдехид
а
 - - 

k Формалдехид 44 (25) - 

l Ундеканал
а
 - - 

m Октанал
а
 - - 

а
 Не е наблюдавано образуването на киселини 4 и 5 

b
 В скоби са дадени добиви след прекристализация 

c
 Бензо[1,3]диоксол-5-карбалдехид 
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В допълнение трябва да се отбележи, че електронните ефекти на заместителите в 

алдехидния компонент не оказват съществено влияние върху добивите на целевите 

киселини 5а-d, които във всички случаи надхвърлят 65 %. 

Бяха опитани различни начини на смесване на изходните вещества – прибавяне 

на порции от 1 към кипящ разтвор на алдехида в пиридин и обратното. Най-добър 

резултат беше наблюдаван при прибавянето на анхидрида на 3 порции (по един 1 екв. 

на всеки час), при което единствените наблюдавани продукти бяха киселините от тип 4 

и 5, като последната е в преобладаващо количество. 

Във втория случай като основен продукт беше изолирано съединение 7. 

Структурата му беше доказана с помощта на спектрални методи и рентгеноструктурен 

анализ след превръщането му в метилов естер (Фигура 1, Схема 5). 

 

 

Фигура 1. Структура и конфигурация на в метиловият естер на 7 в твърда фаза 

 

Подобни съединения са изолирани като странични продукти при реакции на 

хомофталови анхидриди в базична среда, като е предположено, че тяхното образуване е 

в резултат от реакция на димеризация на анхидрида. За да проверим това за 

използваните от нас реакционни условия, 1 беше нагрят в среда от пиридин.  

Анализът на реакционната смес показа наличието на съединенията 7 и 8 като 

единствени продукти за 1 час, и количественото образуване на 7 за три (Схема 5). 

Съединения 7 и 8 бяха изолирани в показаните на Схема 5 добиви, а тяхната структура 

бе доказана със спектрални методи. Получените резултати показват, че реда на 

смесване на компонентите е от голямо значение, тъй като реакцията на димеризация е 

по-бърза от реакцията за образуване на киселините 5. 

O

O

COOH

7
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1ч.                     66  %                                                     18 %
3ч.                      -                                                            88 %
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Пиридин

120 oC

8 7

 

Схема 5 

По този начин бяха намерени подходящи реакционни условия за получаване на 

целевите дибензо[c,h]хроменонови киселини, а именно добавяне на порции от 

хомофталов анхидрид в трикратен излишък към алдехидния компонент в среда от 

кипящ пиридин.  

Следваща стъпка в настоящето изследване е уточняването границите на 

приложимост на реакцията. Беше работено в две направления – вариране на алдехидния 

или на анхидридния компонент. За изучаване на влиянието на алдехидния компонент 

бяха проведени реакции с разнообразни ароматни и алифатни алдехиди (Таблица 1). 

Използването на ароматните алдехиди 2e-h, позволи получаването на целевите 

киселини 5e-h, като добивите в случаите на 2,4-дизаместените алдехиди бяха 

сравнително по-ниски, вероятно поради стерични фактори. Единствено реакцията със 

салицилов алдехид не доведе до образуването на очакваната дибензо[c,h]хроменонова 

киселина, причините за което са подробно разгледани в раздел 1.4. 

 От трите изследвани неароматни алдехида единствено параформалдехидът  

(прекусор за in situ получаване на формалдехид 2k) позволи изолирането на киселината 

5k с нисък добив (25 %), заедно с продукта на димеризация на хомофталовия анхидрид  

- 7 (Схема 6).  

пиридин

120 O C
O

O

O

+ HCHO
O

O

COOH

O

O

COOH

+

5k2k 7

 

Схема 6 

Използването на алифатните алдехиди ундеканал (2l) и октанал (2m) в 

описаните реакционни условия доведе до образуването на сложни за разделяне и 
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характеризиране реакционни смеси. Така беше показано, че в реакцията могат да бъдат 

използвани успешно само неенолизиращи се алдехиди.  

За разглеждане влиянието на анхидридния компонент беше проведена реакция 

между 6,7-диметоксихомофталов анхидрид и бензалдехид. Използването на 

реакционните условия, определени като оптимални, отново доведе до образуването на 

сложна реакционна смес, чийто състав все още не е напълно изяснен. 

Следва да се обърне внимание върху процедурата, използвана за разработване на 

реакционните смеси. Структурните особености на двата продукта 4 и 5 позволяват 

тяхното разделяне посредством екстракция при рН ~ 8. При тази стойност на рН 

киселините 4, притежаващи две карбоксилни групи са разтворими във вода, докато 

продуктите 5 с по-голям въглеводороден фрагмент остават в органичния слой. По този 

начин, приложената от нас схема за разработване предоставя удобен метод за 

изолиране на целевите съединения 5 в чист вид, без необходимостта от допълнително 

разделяне посредством колонна хроматография.  

Структурата на новополучените киселини 5 беше еднозначно доказана с 

помощта на спектрални методи – ЯМР и инфрачервена спектроскопия, а чистотата им с 

елементен анализ. Наблюдаваните ниски (< 1 Hz) стойности на вициналните константи 

на спин-спиново взаимодействие за протоните при С-11 и С-12 съответстват на 

диедричен ъгъл между тях от порядъка на 80-90
о
 и позволяват да се припише транс-

конфигурация на киселините 5а-h в разтвор. Подобно разположение на протоните 

предполага антиперипланарно разположение на двата заместителя, съответно под и над 

равнината, определяща се от дибензо[c,h]хроменоновия скелет, което беше потвърдено 

и чрез рентгеноструктурен анализ на монокристал на киселината 5а (Фигура 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Структура и конфигурация на 5а в твърда фаза 

O

COOH

O

11 12
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1.2. Изследвания за изясняване на механизма на реакцията между 

хомофталованхидрид и ароматни алдехиди 

Паралелно с изследванията, целящи получаване на нови дибензо[c,h]хорменоно-

ви киселини бяха проведени и такива за изясняването на вероятния механизъм на 

новоразработената реакция. 

Отсъствието на изохроманонови киселини от тип 3 в реакционните смеси при 

намерените от нас оптимални условия ни накара да разгледаме термичната стабилност 

на тези съединения. За целта получихме киселините 3а-d под формата на 

диастереомерни смеси и ги нагряхме в среда от пиридин. Във всички изследвани 

случаи бяха наблюдавани смеси от изходните киселини 3 и съответните дикарбоксилни 

киселини 4 в отношение ~ 1:1, независимо от реакционното време. Получените данни 

свидетелстват за термичната нестабилност на изходните съединения при използваните 

условия, въпреки непълното им превръщане. Такова поведение може да се обясни с 

наличието на равновесие между двете съединения, като взаимното им превръщане се 

благоприятства от наличието на СН-кисел протон на 4-та позиция и ароматен 

заместител на 3-та в изохроманоновия пръстен (Схема 7). 

 

O

O

Ar

COOH

H

Pyr

O

O

Ar

COOH
Pyr

H

Пиридин

нагряване

3a-d 4a-d  

                                                                      Добив
                                                     (след прекристализация)

4a: Ar = Фенил                                           62 %   
4b: Ar = 4-Метоксифенил                         49 %
4c: Ar = Бензо[1,3]диоксол-5-ил              40 %
4d: Ar = 4-Нитрофенил                             61 %

 

Схема 7 

 Следва да се отбележи, че в хода на реакцията се наблюдава образуването на 

единствен диастереомер за продуктите 4а-d от двете възможни диастереомерни 

киселини 3а-d. Също така, поставянето при еднакви реакционни условия на 

дистереомерно чисти киселини цис-3а и транс-3а довежда до епимеризация на 
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последните и образуването на реакционни смеси с идентични хроматографски 

свойства. Наблюдаваната стереоспецифична трансформация и епимеризация на 

изходните изохроманонови киселини в хода на реакцията е в съответствие с 

предполагаемото равновесие. След изолиране и провеждане на задълбочени ЯМР 

спектрални изследвания, подробно описани в раздел 2.1.2, на киселините 4 беше 

приписана Е-конфигурация. На база проведените изследвания може да се заключи, че 

изохроманоновите киселини 3 са интермедиати в изучаваната от нас реакция между 

хомофталов анхидрид и алдехиди, като след първоначалното си образуване в 

реакционната смес те претърпяват бърза трансформация до съответните киселини 4.  

Казаното до тук, както и описаната в раздел 1.1 промяна на съотношението 

между киселините 4 и 5 при използването на различно количество анхидрид в 

реакцията, подсказва че и киселините 4 биха могли да се разглеждат като 

интермедиати, вместо като странични продукти. За потвърждаване на последното беше 

проведена реакция между еквимоларни количества 4а и хомофталов анхидрид, при 

което наблюдавахме образуване на очаквания продукт 5а. При използването на 

двукратен излишък от 1, обаче, наблюдавахме количественото превръщане на 4а в 5а. 

Възможно обяснение на получения резултат е наличието на допълнително 

взаимодействие между ациклените киселини и анхидридния компонент.  

За взаимодействието между хомофталов анхидрид и ненаситените киселини 4 

могат да се предложат два механизма – спрегнато циклоприсъединяване или реакция на 

Michael. От литературата е известно, че хомофталовият анхидрид реагира като диенов 

компонент в реакции на Дилс-Алдер при висока температура, дори и без 

необходимостта от базичен катализатор. От друга страна, наличието на СН-киселинен 

протон в структурата му позволява неговото участие като нуклеофилен реагент в 

реакции на 1,4-присъединяване към съединения с електродефицитни алкени. В 

подкрепа на първия механизъм е наблюдаваната висока диастереоселективност. За да 

изследваме тази възможност бяха проведени реакции на хомофталов анхидрид със 

съединения 9, 10 и 11 (Схема 8), като потенциални диенофили в реакция на Дилс-

Алдер. Наличието на защитени карбоксилни групи в естерите 9 и 10 не би позволило 

следващи трансформации, като след изолиране и спектрално охарактеризиране на 

възможните продукти на присъединяване може да се получи ценна информация за 

вероятния механизма на реакцията. 
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O

O

COOH

транс-5a

COOR2

R1OOC

пиридин, ∆

1 (2 екв.)

 

Схема 8 

 

За получаването на диметиловият естер 9, киселината 4а беше третирана с 

диазометан, докато за получаване на моноестера 10, беше избран подход, описан на 

Схема 9. Предложената процедура включва получаване на естера 12, който без 

пречистване се нагрява в среда от пиридин за отваряне на лактоновия пръстен, при 

което целевото съединение беше изолирано с висок добив и висока 

диастереоселективност като единствен продукт на реакцията. 

O

O

COOH

O

O

CH3OOC

COOH

CH3OOC

CH2N2

CH2Cl2

пиридин

кипене

цис- и транс-3a 1012
 

Схема 9 

Така получените съединения 9 и 10, както и канелената киселина (11) бяха 

разтворени в кипящ пиридин и 2 екв. хомофталов анхидрид беше прибавян на порции 

през 30 минути, но в нито един от случаите не беше наблюдавано образуването на 

очакваните съединения. Тези резултати подсказват, че реакцията протича по различен 

от предполагаемото Дилс-Алдерово циклоприсъединяване начин, като за успешното и 

протичане е необходимо наличието на две свободни, незащитени карбоксилни групи.  

За да проверим това поставихме киселината 4а в реакция с глутаров анхидрид, 

който е по-слаба СН-киселина в сравнение с 1, при същите реакционни условия. 

Изолирането на продукти от това взаимодействие би било информативно за начина, по 

Реагент R
1
 R

2
 Продукт 

4a -H -H 5a (100 %) 

9 -CH3 -CH3 – 

10 -CH3 -H – 

Канелена киселина (11) - - – 
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който реагират киселините от тип 4 с циклични анхидриди. В края на реакцията 

тънкослойно хроматографски беше наблюдавано образуването на диастереомерна смес 

от продуктите E-/Z-6а, чиято структура беше доказана по-късно с помощта на 

спектрални методи (Схема 10).  

O

O

O

4a

O

O

O
пиридин

кипене

2 екв.

+

6a

COOH

COOH

 

Схема 10 

Получените резултати показват ролята на анхидридния компонент в тази 

реакция, а именно да улеснят вътрешномолекулната циклизация на 4а до 6а 

посредством формирането на смесени анхидриди. Подобна роля вероятно изпълнява и 

необходимият трети еквивален хомофталов анхидрид при реакциите с алдехиди, което 

подсказва, че и съединения 6 също могат да бъдат разглеждани като вероятни 

интермедиати при получаването на дибензо[c,h]хроменоновите киселини от тип 5. В 

допълнение може да се каже, че анхидриди от тип 6 са по-добри акцептори в реакция на 

Michael, тъй като е известно, че карбоксилната група в базична среда не може да бъде 

считана като активиращ двойната С=С връзка заместител.  

Образуването на циклични анхидриди от тип 6 е известно в литературата, като 

обикновено те са разглеждани като странични продукти при реакции на хомофталови 

анхидриди и алдехиди. За да проверим реактивоспособността им спрямо 1, 

съединенията 6а-d бяха синтезирани посредством нагряване на съответните киселини 4 

в среда от ацетилхлорид (Схема 11).  

O

O

O

Ar

CH3COCl

кипене

4a-d 6a-d

O

COOH

Ar

O

5a-d

1
(1 екв.)

пиридин, ∆
COOH

COOH

Ar

 

Схема 11 
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Получаването им по този начин значително повишава добивите, които във 

всички случаи са близки до количествените. В хода на реакцията се наблюдава 

образуването на двата възможни Е- и Z-диастереомера, които най-често кристализират 

заедно из използвания разтворител, както е описано в експерименталната част.  

Така получените съединения 6а-d бяха разтворени в кипящ пиридин и беше 

добавено на порции еквивалентно количество хомофталов анхидрид. Реакциите бяха 

следени посредством тънкослойна хроматография. Във всички случаи, в рамките на 

един час, беше наблюдавано количествено образуване на съответните киселини от тип 

5, като трябва да се отбележи, че единият еквивалент хомофталов анхидрид беше 

напълно достатъчен за пълното превръщане на изходните съединения, което 

еднозначно потвърждава участието на анхидридите 6 като интермедиати в реакцията за 

получаване на киселините 5. Беше проверена и термичната стабилност на съединения 6, 

при което след едночасово кипене в пиридин не беше забелязано отваряне на 

анхидридния пръстен.  

На базата на изложените до тук факти може да се предложи вероятен механизъм 

на реакцията, като е важно да се отбележи, че в предложената от нас Схема 12 не са 

отчетени всички киселинно-основни взаимодействия.  

O

O

O

O

O

COOH

Ar

OH

O

COOH

Ar

O

O

O

Ar

O

O

O

Ar

O

O

O

O

O

O

O

O

O
Ar

HO

O

O

Pyr

O

O

O

COOH

COOH

H

Pyr

Pyr

O

O

O
Ar

HO

O

O

Pyr- CO2
- Pyr

ArCHO

Pyr, ∆

1 3 4 6

131415

O

Ar

HO

O

O

165
O

Ar

HO

O

O

:Pyr

 

Схема 12 
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В първия етап хомофталовият анхидрид (1) реагира с ароматни алдехиди в Перкинов 

тип реакция с получаването на смес от цис- и транс-3-арилзаместени-3,4-

дихидроизокумарин-4-карбоксилни киселини (3), които, както беше показано на Схема 

7, претърпяват бързо отваряне на лактоновия пръстен, довеждащо до получаването на 

равновесна смес от тях и киселините 4. Последните реагират с втора молекула 

хомофталов анхидрид (Схема 10) с получаването на 4-арилидензаместени хомофталови 

анхидриди 6. Както беше показано (Схема 11), тази стъпка може да се разглежда като 

активиране на 4 за участието им в реакция на нуклеофилно присъединяване по Michael 

в следващия етап. Полученият при това интермедиат 13 реагира до 14 след 

вътрешномолекулна реакция на ацилиране. Важно е да се отбележи, че в литературата 

бяха намерени данни за предполагаемо получаване на аниони от тип 13, които след 

вътршномолекулна реакция на циклизация могат да доведат до получаването на спиро-

съединение от тип 14. Следващо отваряне на анхидридния пръстен в 14 довежда до 

получаването на интермедиат 15, който декарбоксилира лесно до 16, поради наличието 

на карбоксилна група в бета положение спрямо карбонилна. Така полученият 

интермедиат 16 би могъл да претърпи реакция на лактонизация, водеща до 

образуването на основния скелет на киселините 5. По този начин, според предложения 

механизъм, целевите дибензо[c,h]хроменонови съединения се получават с високи 

добиви, следвайки осем етапна реакционна схема с последователното образуване на 

четири нови C–C, C–O и C=C връзки, демонстрирайки факта, че домино-реакциите са 

мощен инструмент при изграждането на полициклични съединения. 

 

2.3. Получаване на производни на транс-11-арилзаместени-6-оксо-6Н-

дибензо[c,h]хромен-12 карбоксилни киселини  

Нашето желание да получим по-голямо разнообразие от съединения, съдържащи 

дибензо[c,h]хроменонов фрагмент ни накара да разгледаме възможностите за следващи 

трансформации на новосинтезираните киселини. Наличието на карбоксилна група 

позволява получаването на разнообразни производни посредством превръщането и в 

амидна или естерна, като по този начин могат допълнително да се въведат различни 

фармакофорни групи.  

 За получаването на амидите се спряхме на киселинно-хлоридния метод (Схема 

13).  
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O

O

COOH

Ar

кипене

SOCl2/ C6H6

O

O

Ar

O Cl

NuH/ CH2Cl2

0o C

Nu -  остатък от вторичeн амин

O

O

Ar

O Nu

17 - 265a: Ar = Фенил (17 -19)                      
5b: Ar = 4-Метоксифенил (20, 21)   
5c: Ar = Бензо[1,3]диоксол-5-ил (22, 23)                     
5d: Ar = 4-Нитрофенил (24 -26)  

 

Схема 13 

Киселините 5a-d бяха успешно превърнати в съответните киселинни хлориди, 

които без пречистване бяха подложени на взаимодействие със съответните амини, 

показани в Таблица 2, при ниска температура. 

 

Таблица 2: Използвани вторични  амини и добив на получените амиди 17-26. 

№ NuH Добив № NuH Добив 

17 HN

 
57 % 22 

HN N

CF3  

71 % 

18 HN N

 
49 % 23 HN

 
85 % 

19 HN

 
50 % 24 HN

 
55 % 

20 
HN N F

 

86 % 25 
HN N

H3CO

 

86 % 

21 HN

 
67 % 26 HN

 
84 % 

 

Синтезирането на метиловите естери 27 - 30 беше осъществено посредством 

обработка с етерен разтвор на диазометан (Схема 14). 
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                                                                 Добив

27: Ar = Фенил                                        80%
28: Ar = 4-Метоксифенил                      71 %
29: Ar = Бензо[1,3]диоксол-5-ил           69 %            
30: Ar = 4-Нитрофенил                          63 %

O

O

COOH

Ar

O

O

Ar

O OCH3

CH2Cl2

Et2O / CH2N2

 

Схема 14 

Структурата на новополучените съединения беше доказана с помощта на 

спектрални методи, а чистотата им с елементен анализ. Трансформациите не бяха 

съпроводени с промяна на конфигурацията на основния скелет, за което свидетелстват 

ниските (< 2 Хц) стойности на вициналните константи на взаимодействие в протонните 

ЯМР спектри. Запазването на транс-конфигурацията при амидите беше потвърдено и 

посредством рентгеноструктурен анализ на 26. 

 

 

O

O

O NO2N

 

Фигура 3. Структура и конфигурация на амида 26 в твърда фаза  

 

Следва да се обърне внимание на два интересени резултата, които бяха 

наблюдавани при синтеза на тези съединения. При провеждането на реакция между 5b 

и пиролидин, тънкослойнохроматографски беше наблюдавано образуването на два 

продукта. Прилагайки използваната за останалите методика на разработване успяхме да 
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изолираме с добър добив (57 %) съединени 31, за което ЯМР спектралният анализ 

показа, че е изцяло ароматизирано (Схема 15).  

O

O

COOH

O

O

O N
H3CO

H3CO

31
5b

1. SOCl2/ C6H6

2. пиролидин

 

Схема 15 

Причините за подобно окисление са неизвестни, особено предвид факта, че 

подобни съединения не бяха изолирани при реакции между пиролидин и останалите 

киселини. Възможно обяснение е участието на пиролидина като база, която 

депротонира киселинния хлорид, който междинно се получава при избраната от нас 

реакционна схема. В литературата има данни за окисление на 3-заместени 

изохинолинонови киселини под действието на тионилхлорид, но в конкретния случай 

са необходими допълнителни изследвания за ролята на пиролидина при образуването 

на продукта 31. Намирането на подходящи условия за ароматизирането на 

съединенията от дибензо[c,h]хроменонов тип би предоставило интересна възможност 

за следващи трансформации на киселините 5 в посока насрещен синтез на 

бензо[c]фенантридинови алкалоиди или различни антибиотици, съдържащи 

дибензо[c,h]хроменонов фрагмент в структурата си. 

 Неочакван продукт беше изолиран и при реакцията между киселината 5d и 

пиролидин (32, Схема 16).  

O N

O
O

N

O2N

O

O

COOHO2N

5d 32

O

O

O N

SOCl2/ C6H6

пиролидин +

 Схема 16 
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Въпреки че изолираното количество беше малко (12 %), образуването на 

подобни продукти с два пиролидинови фрагмента в структурата си не беше 

наблюдавано при използването на други амини и свидетелства за известна 

нестабилност на лактоновия пръстен в базична среда. 

Положителните резултати, получени при синтеза на амидите, ни накараха да 

опитаме и реакции с енантиомерно чисти амини, отново използвайки киселинно-

хлоридния метод за активиране на карбоксилната група. Наблюдаваното запазване на 

конфигурацията на изходните киселини предполага, че при реакция с енантиомерно 

чист амин биха се образували само два диастереомера, при условие, че в хода на 

реакцията не протича рацемизация на амина. За да проверим това, първоначално беше 

опитана реакция с метиловия естер на S-фенилаланин, а в последствие и с метиловите 

естери на S-аланин и S-триптофан, използвани под формата на хидрохлориди (Схема 

17).  

O

O

O NH

H3COOC R

33: R= CH2Ph

34: R = CH3

35: R =
N
H

O

O

COOH

H3COOC NH2

R

33-35-5а(±)
 

Схема 17 

За получаване на киселинните хлориди използвахме същата методика, както и 

при реакциите с ахирални амини, а конкретните условия за реакция  с аминокиселините 

са описани в експерименталната част. Във всички изследвани случаи не беше 

наблюдавана рацемизация на изходните аминокиселини, за което свидетелства 

образуването на два диастереомера, които бяха наблюдавани тънкослойнохроматограф-

ски. Тези резултати предполагат, че киселините от тип 5 биха намерили приложение 

като флуоресцентни маркери за аминокиселини, тъй като карбоксилната група не влияе 

съществено върху флуоресцентните свойства на основния скелет, както е показано в 

раздел 2.3. 

1.4.  Други синтетични изследвания 

Използвайки натрупаната до момента информация за реакционния ход на 

взаимодействието между хомофталов анхидрид и алдехиди, решихме да разгледаме 
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поетапно взаимодействието с някои от алдехидите, които не доведоха до получаването 

на дибензо[c,h]хроменонови киселини при реакция в кипящ пиридин. 

За целта първоначално синтезирахме съответните 3,4-дизаместени 

дихидроизокумаринови киселини 3l-m, използвайки процедурата, посочена на Схема 

18. В случая с ундеканал беше забелязано и образуването на значително количество от 

продукта на димеризация на хомофталовия анхидрид 8.  

O

O

O

RCHO+

DMAP

CH2Cl2
O

O

HOOC

R

O

O

COOH COOH

3 l:  R = C10H21            46 %                                                  25 %                             
3 m: R = C7H15            70 %                                                    -

+

2l-m цис/транс 3l-m 8

 

Схема 18 

Така получените киселини 3 бяха нагряти в пиридин, но не беше забелязано 

отваряне на лактоновия пръстен до съответните ненаситени киселини 4. По този начин, 

термичната стабилност на 3l-m определя нереактивоспособността на алифатни 

алдехиди в реакцията, водеща до дибензо[c,h]хроменоновите киселини 5, тъй като 

преминаването през интермедиати от тип 4 е ключова стъпка за тяхното получаване.  

Възможен начин за синтеза на киселини 5, носещи алифатна верига като 

заместител на 11-та позиция, би могла да бъде реакцията между 4-алкилидензаместени 

анхидриди от тип 6 и хомофталов анхидрид (1). В литературата има описани реакции за 

получаването на съединения от този тип от титаниев енолат на 1 и бутанал, но 

намирането на подходящи условия за взаимодействие на подобни съединения с 

анхидриди изисква допълнителни изследвания.  

От особен интерес за нас беше и реакцията между 6,7-диметоксихомофталов 

анхидрид и алдехиди, поради наблюдаваното образуване на сложна реакционна смес. 

Успешното и провеждане би позволило получаването на полизаместени 

дибензо[c,h]хроменони, а синтезирането на заместени интермедиати от тип 4 и/или 6  

на несиметрично заместени киселини от тип 5, посредством кръстосани реакции с 

различно заместени хомофталови анхидриди. По тази причина разгледахме поетапно 

взаимодействието на 6,7-диметоксихомофталов анхидрид и бензалдехид с получаване 

на изохроманоновата киселина 36 (Схема 19) и следващото и поставяне в условия на 

пиридин-индуцирано отваряне на лактоновия пръстен (Схема 20). Важно е да се 
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отбележи, че взаимодействието, показано на Схема 19, протича за 10 мин. при стайна 

температура, за разлика от реакцията с незаместен хомофталов анхидрид, който 

реагира с бензалдехид при същите условия за 3 ч.  

+
O

O

OHC

ДМАП/
 CH2Cl2

H3CO

H3CO

O

O

O

H3CO

H3CO

COOH

36  

Схема 19 

Нагряването на киселината 36 в среда от пиридин показа значителната и 

термична стабилност, като очакваният продукт на реакцията 37 беше изолиран с нисък 

добив дори и след дълго реакционно време (Схема 20).  

Добив   38 %

O

O

H3CO

H3CO

COOH

Пиридин

3 ч. 120 oC, 

48 ч. ст.т.

COOH

H3CO

H3CO

COOH

37

 

Схема 20 

Наблюдаваната стабилност на лактоновия пръстен при използваните от нас 

условия, както и високата реактивоспособност на заместения анхидрид по отношение 

на бензалдехида, могат да се отдаде на електронодонорните свойства на двете 

метоксигрупи в бензеновото ядро от изохроманоновия скелет. От една страна 

метоксигрупата в в пара-положение спрямо СН-киселия протон Н-4 понижава неговата 

киселинност и по този начин повишава реактивоспособността на анхидрида като 

нуклеофилен реагент. От друга страна, положителният мезомерен ефект на 

метоксигрупата в пара-положение спрямо карбонилния въглероден атом определя 

дестабилизиращото й влияние върху карбоксилатния анион, получен в следствие на 

отварянето на лактоновия пръстен. Получените резултати показват нуждата от 

провеждане на допълнителни изследвания за намиране на подходящи условия за 

получаване на полизаместени дибензо[c,h]хроменони при използването на заместени 

хомофталови анхидриди. 

Интересен резултат, на който следва да бъде обърнато допълнително внимание, 

беше получен при реакция между салицилов алдехид (2h) и хомофталов анхидрид (1). 
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Провеждането на взаимодействие между алдехида и трикратен излишък от 1 в кипящ 

пиридин доведе до образуването на значително количество от продукта на димеризация 

на анхидрида, заедно с неизвестно съединение, за което с пoмощта на спектрални 

методи беше определена кумаринова тип структура (38, Схема 21).  

Получаването на кумарини при реакции на хомофталов анхидрид не е описано в 

литературата, което ни накара да разгледаме по-подробно това взаимодействие. 

Провеждането на реакция с еквимоларно отношение на изходните реагенти в условията 

на кинетичен контрол доведе до изолирането на кумарина 38 като единствен продукт 

(Схема 21), като трябва да се отбележи, че при тези условия не беше забелязано 

образуването на продукти на димеризация на анхидрида, на 3-заместени 

изохроманонови киселини от тип 3 или ациклени от тип 4. 

 

O

O

O

O O

HO

OHC

HOOC

пиридин
+

∆

382h

O

O

COOH

+

7

 

Схема 21 

 За изследваното взаимодействие може да се предложат два вероятни механизма, 

показани на Схема 22 и Схема 23. Механизмът на Схема 22 се основава на 

нуклеофилните свойства на хомофталовия анхидрид, който първоначално реагира със 

салициловия алдехид с получаването на интермедиат 39. Последният може да претърпи 

вътрешномолекулно прегрупиране по два начина, в следствие наличието на два 

нееквивалентни електрофилни центъра в анхидридния компонент и два нееквивалентни 

кислородни нуклеофила – съответно алкоксиден и феноксиден. Взаимодействието на 

алкоксидния нуклеофил с анхидридния пръстен би довело до получаването на 

изохроманоновите киселини от тип 3, за които беше отбелязано, че не се образуват в 

изследваната реакция и следователно този вариант може да бъде отхвърлен. Атаката на 

феноксидния кислороден атом към другата карбонилна група ще доведе до 

получаването на интермедиат с хроманонова структура, който след елиминиране на 

вода се трансформира в кумарина 38. 
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O

O

OHC

O HO

COOH

O

O

O

O

O

O

Pyr

база
O

COOH

O

O

H

HO

- H2O

39 40 38  

Схема 22 

По другата реакционна схема (Схема 23) първоначално се осъществява 

нуклеофилна атака на феноксидния кислороден атом с отваряне на анхидридния 

пръстен, като полученият интермедиат се превръща в кумарина 38 след вътрешно-

молекулна кондензация по Кньовенагел.  

+
O

O

OHC

O HO

COOH

O

O

Pyr

- H2O

COOH

O

OHC

O

 

 Схема 23 

Механизмите, представени на Схема 22 и Схема 23 изглеждат еднакво вероятни 

и не може да се отдаде предпочитание на единия от тях само на база проведените 

първоначални изследвания. Независимо от това, реакцията преставлява интерес, тъй 

като по-детайлното й изследване може да доведе до разработването на нов метод за 

синтез на полизаместени кумарини. 

 

2. АНАЛИТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

2.1.  ЯМР спектрални изследвания 

2.1.1. ЯМР спектрални изследвания на съединения, съдържащи дибензо[c,h] 

 хроменонов скелет 

ЯМР спектроскопията на органични съединения в разтвор се е наложила като 

един от най-използваните методи за установяване и доказване на пространствената 

структура на синтетични и природни съединения. Това е лесно обяснимо, предвид 

взаимнодопълващата се информация, която носи всеки един от параметрите, 

характеризиращи един ЯМР спектър – химично отместване (ХО), константи на спин-

спинови взаимодействия (КССВ), и интегрална интензивност на сигналите. 



25 

 

При интерпретацията на спектралните данни за новополучените в 

дисертационния труд съединения беше наблюдавано значително сходство между ЯМР 

параметрите (ХО, КССВ) в протонните спектри на отделните киселини 5. От 

проведените ЯМР анализи, описани в раздел 1.1, на съединенията от тип 5 беше 

приписана транс-конфигурация с антиперипланарни заместители при атомите С-11 и 

С-12, разположени съответно под и над равнината на основния скелет. Такава 

структура, както и планарността на дибенз[c,h]хроменоновия скелет предполагат малко 

(или сходно) влияние на вида на заместителите върху химичните отмествания на 

изграждащите го атоми, което ни накара да разгледаме подробно протонните и 

въглеродните химични отмествания за 11- заместените киселини 5а-e, и да ги сравним с 

химичните отмествания на незаместената киселина 

5k. Киселините 5a-e бяха избрани като моделни 

сътединения, с цел да отчитане влиянието на 

магнитната анизотропия и стеричните фактори на 

заместителите. 

Подобно изследване, освен пълното ЯМР 

спектрално характеризиране на неописани в 

литературата съединения, би помогнало за 

изясняване влиянието на заместителя на 11-та 

позиция върху химичните отмествания на атомите 

от основния скелет.  

Тъй като разполагахме със спектрални данни за някои от киселините 5, получени при 

снимане на спектри в смесен разтворител (хлороформ + 1 капка ДМСО), решихме да 

проведем изследванията и на останалите съединения в същия. С цел избягване на 

евентуални концентрационни ефекти всички съединения бяха изследвани в разтвори с 

концентрация 0.02 мол/мл. На Фигура 4 е показана използваната номерация на атомите 

за изследваните съединения, а в Таблица 3 и Таблица 4 са описани техните ЯМР 

спектрални характеристики.  

Фигура 4. Използвана номерация 

на атомите на съединения 5а-е.  

O

O

COOH

6
6'

7

8

9

10

4

3

2

1
12

11

12'

10''
10'

4'
4''

1'
13

14a

15a

16

14b

15b
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Сравняване на химичните отмествания за арилзаместените и незаместената 

киселини от тип 5 показа очаквано отместване към по-силно поле на сигналите за 

протоните H-8, Н-9 и H-10, като резултат от наличието на магнитно анизотропна 

ароматна част, ориентирана перпендикулярно на равнината на основния скелет. 

Анизотропията на ароматния заместител е причина и за наблюдаваното значително 

отместване на Н-11 към слабо поле, тъй като при описаното по-горе разположение на 

ароматната система Н-11 попада в създаваната от нея област на деекраниране. 

Таблица 3. Протонни химични отмествания на киселините 5а-е, 5k. 
H- 5a 5b 5c 5d 5e 5k 

1 7.22, d 

(7.5) 

7.23, d 

(7.2) 

7.24, d 

(7.3) 

7.22, d 

(7.4) 
7.32* 7.42, d 

(7.0) 

2 7.31, dt 

(6.8, 1.3) 

7.31, dt 

(7.5, 1.3) 

7.32, dt 

(7.5, 1.2) 
7.34* 7.36, dt 

(7.3, 1.0) 

7.36, dt  

(7.4, 1.4) 

3 7.41, dt 

(7.6, 1.3) 

7.41, dt 

(7.6, 1.2) 

7.42, dt 

(7.6, 1.1) 
7.45* 7.43, dt 

(7.6, 1.3) 

7.40, dt   

(7.6, 1.5) 

4 8.00, dd 

(7.8, 1.3) 

8.00, dd 

(7.8, 0.9) 

7.99, d 

(7.8) 

8.03, d 

(7.5) 

7.97, d 

(7.7) 

7.92, dd  

(7.4, 1.3) 

7 8.34, dd 

(7.9, 1.4) 

8.34, dd 

(7.9, 1.2) 

8.34, dd 

(7.9, 1.1) 

8.36, dd 

(7.9, 0.9) 

8.35, d 

(7.5) 

8.37, dd 

(7.9, 1.0) 

8 7.45, dt 

(7.2, 1.1) 

7.44, dt 

(7.6, 0.8) 

7.46, t 

(7.6) 

7.49, t 

(7.5) 

7.48, dt 

(7.6, 1.0) 

7.52, t 

(7.8) 

9 7.64, ddd  

(8.2, 1.4, 7.2) 

7.64, dt 

(7.6, 1.4) 

7.65, dt 

(7.6, 1.3) 

7.66, dt 

(7.6, 1.2) 

7.72, dt 

(7.6, 1.3) 

7.79, dt, 

(7.6, 1.2) 

10 7.52, d 

(8.1) 

7.52, d 

(8.0) 

7.52, d 

(8.0) 
7.43* 7.69, d 

(7.6) 

7.69, d 

(8.0) 

11 

 
5.07, s 5.01, s 4.98, s 5.19, s 5.36, s 

3.56, dd 

(16.0, 4.8) 

3.07, dd 

(16.0, 7.0) 

12 3.95, s 3.92, s 3.92, s 3.92, s 4.09, s 
3.99, dd 

(7.0, 4.8) 

14a 

 
7.18 a

 , m 
7.05, d, 

(8.8) 

6.56, d 

(1.8) 7.34, d 

(8.8) 

6.76 a - 

14b 
6.66, dd 

(1.8р 8.1) 
- - 

15a 

7.15 a
 , m 

6.71, d, 

(8.8) 

- 
8.06, d, 

(8.8) 

6.77 a - 

15b 
6.63, d, 

(8.1) 
7.02, dd, 

(5.0, 1.1) 
- 

16 7.15, m - - - - - 

ArOCH - 3.69, s
 b
 

5.85, dd, 

(1.3, 4.5) 
c
 

- - - 

a
 Химични отмествания, извадени от двумерни експерименти 

b 
OCH3 от заместителя на 11-та позиция 

c
 OCH2O от заместителя на 11-та позиция
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Наличието на хетероароматна система на 11-та позиция в 5е влияе на химичните 

отмествания по начин, сходен с този на ароматните, но в по-малка степен, като 

възможно обяснение в случая е по-слабо изразената ароматност  на тиофеновия цикъл. 

Сходна е ситуацията с промяната на въглеродните химични отмествания при 

въвеждане на ароматен заместител на 11-то място. За всеки конкретен случай бяха 

наблюдавани различни по посока (силно или слабо поле) и големина промени в 

химичните отмествания, като повечето от тях са сравнително малки (под 0.2 м.ч.). 

Значително отместване към слабо поле се наблюдава за въглеродните атоми С-10’’ (1-3 

м.ч.), С-4’’ (0.5-1.5 м.ч.), С-1 (1.2-1.8 м.ч.), С-12 (8.8-9.4 м.ч.) и С-11 (11.9-16.6 м.ч.), 

поради тяхната близост с ароматната система и индуцираната от въвеждането й 

промяна пространственото разположение на карбоксилната група. 

Прави впечатление малката промяна на химичните отмествания за сигналите от 

дибензо [c,h]хроменоновия скелет при вариране на заместителите (в общия случай под 

0.6 м.ч. за въглеродните и под 0.1 м.ч. за протонните химични отмествания), което 

може да се тълкува като незначително (или сходно по вид и големина) влияние на вида 

на заместителя върху химичните отмествания на основния скелет. 

Таблица 4. Въглеродни химични отмествания на киселините 5а-
e, 5k. 

С- 5a 5b 5c 5d 5e 5k 

1 130.53 129.96 130.52 130.56 130.64 128.79 

1’ 131.41 131.48 131.38 130.68 131.64 133.34 

2 129.58 129.58 129.63 129.99 129.73 129.33 

3 128.19 128.27 128.22 128.58 128.27 128.01 

4 122.70 122.71 122.76 122.98 122.90 122.94 

4’ 127.99 128.04 127.86 127.65 127.53 128.16 

4’’ 148.30 148.14 148.18 148.71 147.68 147.21 

6 161.86 161.92 161.80 161.46 161.66 161.97 

6’ 121.15 121.20 121.17 121.16 121.04 120.99 

7 129.94 130.56 129.95 130.25 130.01 130.11 

8 127.70 127.69 127.72 128.09 127.80 127.74 

9 134.85 134.86 134.84 135.03 134.93 134.84 

10 122.83 122.88 122.83 122.29 122.60 122.32 

10’ 136.69 136.74 136.64 136.12 136.34 137.04 

10’’ 110.33 110.68 110.42 109.20 111.27 108.13 

11 40.40 39.67 40.13 40.14 35.63 23.74 

12 52.08 52.27 52.26 51.70 52.12 42.92 

12’ 173.61 173.72 173.56 172.85 172.88 174.46 

13 140.09   132.04 134.00 147.69 143.65 - 

14a 
127.2 128.27 

107.53 

120.42 128.27 
124.90 - 

14b - - 

15a 

128.78 114.12 

146.62 

108.45 124.12 

126.63 - 

15b 124.15 - 

16 127.18 158.59 147.76 147.10 - - 

ArOCH - 55.02 100.90 - - - 
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Незначителното влияние на вида на заместителя върху химичните отмествания 

на основния скелет ни накара да потърсим систематика на появяване на сигналите в 

съответните спектри. Обобщените резултати за протонните химични отмествания на 

киселините 5а-е,к са представени в Таблица 5. Наистина, при подреждане на сигналите 

по резонансна честота беше наблюдавано, че тези за протоните Н-1, Н-4, Н-7 и Н-10, 

които се наблюдават като дублети (или дублет от дублети), имат едно и също 

спектрално поведение за всяка една от киселините.  Аналогично поведение  беше  

наблюдавано и за Н-2, Н-3, Н-8 и Н-9, наблюдавани като триплети (или дублет от 

триплети).  

 

Въпреки, че за конкретните съединения цялостния ред на стойности на ХО по 

отношение на силно/слабо поле е различен (например в някои случаи Н-1 резонира в 

по-слабо поле от Н-2) в рамките на всяка мултиплетна група се наблюдава един и същи 

ред на резонансните честоти.  

Подобна систематика беше наблюдавана и при въглеродните химични 

отмествания. Таблица 6 илюстрира, че това във всички случаи е вярно за четвъртичните 

въглеродни атоми, докато редът, образуван от ХО на ароматните СН-групи е сходен, но 

не непременно еднакъв за различните съединения (Таблица 7).  

Таблица 5. Ред на стойности на ХО на протони от основния скелет на киселините 

5а-е, 5к, групирани по мултиплетност. 
5a 5b 5c 5d 5e 5k 

H- ХО H- ХО H- ХО H- ХО H- ХО H- ХО 

7 8.34 7 8.34  7 8.34 7 8.36  7 8.35 7 8.37  

4 8.00 4 8.00 4 7.99 4 8.03   4 7.97 4 7.92  

10 7.52 10 7.52 10 7.52 10 7.43 10 7.69 10 7.69 

1 7.22 1 7.23 1 7.24 1 7.22  1 7.32 1 7.42 

9 7.64 9 7.64 9 7.65 9 7.66  9 7.72 9 7.79 

8 7.45 8 7.44 8 7.46 8 7.49 8 7.48 8 7.52 

3 7.41 3 7.41 3 7.42 3 7.45 3 7.43 3 7.40  

2 7.31 2 7.31 2 7.32 2 7.34 2 7.36 2 7.36 

11 

 

5.07 11 

 

5.01 11 

 

4.98 11 

 

5.19 11 

 

5.36 12 3.99,  

12 3.95 12 3.92 12 3.92 12 3.92 12 4.09 11 

 

3.56 

3.07 
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Подобно спектрално поведение би 

позволило пълното отнасяне на протонните и 

въглеродни спектри на съединения от този клас 

на базата единствено на протонен, въглероден и 

HSQC спектър, като по този начин се избягва 

прилагането на допълнителни двумерни техники 

(COSY, NOESY, HMBC). За да проверим това 

бяха използвани киселините 5f и 5g, на които 

беше направено отнасяне на базата на едномерни 

техники, HSQC и описаните по-горе зависимости. Следва да се отбележи, че освен 

еднозначното съотнасяне на протонни и въглеродни химични отмествания за директно 

свързани атоми, HSQC позволява и измерване на протонни химични отмествания за 

Таблица 6.  Ред на стойности на ХО на четвъртични въглеродни атоми от основния 

скелет на киселините 5а-е, 5к. 
5a 5b 5c 5d 5e 5k 

C- ХО C- ХО C- ХО C- ХО C- ХО C- ХО 

12’ 173.61 12’ 173.72 12’ 173.56 12’ 172.85 12’ 172.88 12’ 174.46 

6 161.86 6 161.92 6 161.80 6 161.46 6 161.66 6 161.97 

4’’ 148.30 4’’ 148.14 4’’ 148.18 4’’ 148.71 4’’ 147.68 4’’ 147.21 

10’ 136.69 10’ 136.74 10’ 136.64 10’ 136.12 10’ 136.34 10’ 137.04 

1’ 131.41 1’ 131.48 1’ 131.38 1’ 130.68 1’ 131.64 1’ 133.34 

4’ 127.99 4’ 128.04 4’ 127.86 4’ 127.65 4’ 127.53 4’ 128.16 

6’ 121.15 6’ 121.20 6’ 121.17 6’ 121.16 6’ 121.04 6’ 120.99 

10’’ 110.33 10’’ 110.68 10’’ 110.42 10’’ 109.20 10’’ 111.27 10’’ 108.13 

Таблица 7.  Ред на стойности на ХО на СН сигнали от основния скелет на киселините 

5а-е, 5к. 
5a 5b 5c 5d 5e 5k 

C- ХО C- ХО C- ХО C- ХО C- ХО C- ХО 

9 134.85 9 134.86 9 134.84 9 135.03 9 134.93 9 134.84 

1 130.53 7 130.56 1 130.52 1 130.56 1 130.64 7 130.11 

7 129.94 1 129.96 7 129.95 7 130.25 7 130.01 2 129.33 

2 129.58 2 129.58 2 129.63 2 129.99 2 129.73 1 128.79 

3 128.19 3 128.27 3 128.22 3 128.58 3 128.27 3 128.01 

8 127.70 8 127.69 8 127.72 8 128.09 8 127.80 8 127.74 

10 122.83 10 122.88 10 122.83 4 122.98 4 122.90 4 122.94 

4 122.70 4 122.71 4 122.76 10 122.29 10 122.60 10 122.32 

12 52.08 12 52.27 12 52.26 12 51.70 12 52.12 12 42.92 

11 40.40 11 39.67 11 40.13 11 40.14 11 35.63 11 23.74 

Фигура 5 Използвана номерация 

на атомите на съединения 5f-g.   
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припокриващи се сигнали, улесявайки описването на спектрите. Получените данни 

бяха сравнени с еднозначното отнасяне на сигналите, направено с помощта на 

двумерни експерименти. Таблица 8 показва получените резултати.  

 

Таблица 8. Предвидено и експериментално определено отнасяне на сигналите за 

киселините 5f и 5g. 
5f 5g 

Предсказано 

отнасяне 

Въглеродни и протонни 

ХО 

Реално 

отнасяне 

Предсказано 

отнасяне 

Въглеродни и протонни 

ХО 

Реално 

отнасяне 

12’ 172.96  12’ 12’ 174.01  12’ 

6 161.77  6 6 162.22  6 

4’’ 149.08  4’’ - 159.93  16 

10’ 136.27  10’ - 157.21  14а 

- 135.39  13 4’’ 148.59  4’’ 

9 135.26 7.67 t 9 10’ 136.99  10’ 

- 133.80  14a* 9 135.00 7.62, dt 9 

- 133.75  16* 1’ 132.32  1’ 

1’ 131.19  1’ 1 130.79 7.23, d 1 

1 130.93 7.25, d 1 7 129.90 8.32, d 7 

7 130.18 8.34 dd 4 2 129.54 7.28, dt 2 

2 129.99 7.33, dt  2 14b 128.40 6.52, d, 14b 

15а 129.91 7.48, d,  15а 4’ 128.15  4’ 

14b 129.56 6.66, d,  14b 3 128.08 7.38, dt 3 

3 128.51 7.42 , dt 3 10 127.73 7.43, d 10 

8 128.16 7.48
 а
, t  8 8 123.06 7.44, t 8 

4’ 127.77  4’ 4 122.75 7.98, d 4 

15b 127.49 6.88, dd,  15b 6’ 121.29  6’ 

4 122.97 8.00 dd 4 - 119.67  13 

10 122.54 7.35, d 10 10’’ 110.96  10’’ 

6’ 121.27  6’ 15b 103.76 6.09, dd,  15b 

10’’ 109.72  10’’ 15a 98.76 6.5, d,  15a 

12 49.46 3.90,s 12 - 55.66 4.00, s 17 

11 36.21 5.53, s 11 - 55.17 3.67, s 18 

    12 49.89 3.93, s 12 

    11 32.44 5.43, s 11 

* Несигурно отнасяне 
а
 ХО извадени от HSQC спектър 

 

И в двата случая се  наблюдава отлично съвпадение на предвидените и 

експериментално определените отнасяния на сигналите, като единствено не могат да 

бъдат определени с точност отнасянията за четвъртичните въглеродни атоми и метокси 

групите от ароматния заместител. 

С цел да се разгледа и влиянието на заместителите на 12-та позиция върху 

химичните отмествания на основния скелет бяха изследвани и някои от получените 
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производни на дибензо[c,h]хроменоновите киселини. Съединенята бяха подбрани така, 

че да съдържат различни по обем заместители (Фигура 6). За целта бяха снимани 

спектри на съединения 20, 25 и 29, които бяха отнесени с помощта на двумерни 

техники. Получените данни са описани в Таблици 9-11, като във всички случаи 

химични отмествания бяха сравнени с химичните отмествания на съответните 

киселини.  

N
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Фигура 6. Номерация на атомите на изследваните производни 20, 25 и 29 

Прави впечатление, че докато при метиловия естер 29 няма съществени разлики 

както в стойностите на химичните отмествания, така и в реда на резониране на атомитe, 

то при амидите 20 и 25 се наблюдават отклонения за определени атоми. Освен 

значителни разлики в стойностите на химичните отмествания (до 0.5 м.ч. за протони, 

разположени в близост до амидната група) на двата амида в сравнение с тези на 

киселините, се наблюдава и разместване на резонансните честоти за атоми Н-3 и Н-8 в 

протонните спектри. Във въглеродните спектри бяха наблюдавани значителни разлики 

в химичните отмествания, особено за атоми, разположени в близост до карбонилната 

група (С-12 ~ 3 м.ч, С-1 - 1.5 м.ч, C-4’ ~ 2 м.ч.). Независимо от това четвъртичните 

въглеродни атоми от основния скелет запазват същия ред от стойности на ХО, както 

при киселините. Това значително би могло да улесни отнасяне на въглеродните спектри 

на амиди, които не съдържат ароматен фрагмент в амидната част, тъй като наличието 

на допълнителни ароматни сигнали би затруднило еднозначното отнасяне на сигналите 

без използването на двумерни техники тип HMBC.  



32 

 

 

Таблица 10. Протонни химично отмествания за амидите 20 и 25 без алифатните 

амидни атоми. 
20 5b 25 5d 

H- Протонни ХО H- Протонни ХО H- Протонни ХО H- Протонни ХО 

7 8.32, d 7 8.34, dd 7 8.35, d 7 8.36, dd  

4 8.09, d 4 8.00, dd 15а,b 8.11 15a,b 8.06, d  

9 7.58, t 9 7.64, dt 4 8.11
а
  d 4 8.03, d   

3 7.43, t 10 7.52, d 9 7.61 9 7.66, dt  

8 7.42, t 8 7.44, dt 3 7.47, t 8 7.49, t  

10 7.39, d 3 7.41, dt 8 7.46, t 3 7.45, t 

2 7.30
a
, t 2 7.31, dt 14a,b 7.37, 2H 10 7.43, d 

14a,b 7.08, 1 7.23, d 2 7.33
 а
 ,  t 14a,b 7.34, d   

1 7.04, d 14a,b 7.05, d, 10 7.31
 а
,  d 2 7.34 

19, 21 7.00, dd - - 20 7.07
 а
 , t - - 

18, 22 6.91, dd - - 1 7.06
 а
  1 7.22, d  

15a,b 6.76, d 15a, b 6.71, d, 21 6.95, t - - 

11 4.51, d 11 5.01, s 19 6.92
 а
 - - 

12 4.34, d 12 3.92, s 22 6.91
 а
  - - 

OCH3 3.70, 3H OCH3 3.69, s 11 4.73, d 11 5.19, s 

    12 4.34, d 12 3.92, s 

    23 3.90  - - 
а
 ХО извадени от HSQC 

 

Таблица 9. ЯМР спектрални данни за съединенията 29 и 5с. 
29 5c 

Въглеродни ХО Протонни ХО Въглеродни ХО Протонни ХО 

12' 172.20 - 12’ 173.56 - 

6 161.76 - 6 161.80 - 

4’’ 148.15 - 4’’ 148.18 - 

16 147.96 - 16 147.76 - 

15a 146.88 - 15a 146.62 - 

10’ 136.54 - 10’ 136.64 - 

9 135.05 7.67, dt 9 134.84 7.65, dt 

13 133.57 - 13 134.00 - 

1’ 130.65 - 1’ 131.38 - 

1 130.59 7.22, d 9 130.52 7.24, d 

7 130.19 8.35, dd 7 129.95 8.34, dd, 

2 129.82 7.33, dt 2 129.63 7.32, dt 

3 128.62 7.44, dt 3 128.22 7.42, dt 

4' 128.02 - 4’ 127.86 - 

8 128.02 7.47, dt 8 127.72 7.46, t 

4 123.04 8.00, dd 10 122.83 7.99, d 

10 122.78 7.52, d 4 122.76 7.52, d 

6’ 121.34 - 6’ 121.17 - 

14b 120.59 6.66, dd 14b 120.42 6.66, dd 

10’’ 110.44 - 10’’ 110.42 - 

15b 108.61 6.63, d 15b 108.45 6.63, d 

14a 107.62 6.55, d, 14a 107.53 6.56, d 

OCH2O 101.07 5.85, m OCH2O 100.90 5.85, dd 

17 52.76 3.61, s - - - 

12 52.20 3.96, s 12 52.26 3.92, s 

11 40.24 4.95, s 11 40.13 4.98, s 
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2.1.2. ЯМР спектрални изследвания за установяване конфигурацията на 2-(1-

карбокси-2-арилвинил)бензоени киселини от тип 4 

Докато определянето на конфигурацията за съединения от тип 5 може да бъде 

направено сравнително лесно въз основа само на вициналните протонни константи на 

спин-спиново взаимодействие, то доказването на стереохимията на ациклените 

киселини 4 е значително по-трудна задача. Това се дължи както на спецификата на 

Таблица 11. Въглеродни химични отмествания за съединения 20 и 25.  
20 5b 25 5d 

С- ХО
 b
 С- ХО С- ХО С- ХО 

12' 170.44 12’ 173.72 12' 169.63 12’ 172.85 

6 161.80 6 161.92 6 161.45 6 161.46 

16 158.98 16 158.59 18 152.16 - - 

20  
157.65 

(240.0) 
- - 

13 149.06 4’’ 148.71 

4'' 148.57 4’’ 148.14 4'' 148.48 13 147.69 

17 
147.37 

(2.5) 
- - 

16 147.36 14 147.10 

10' 136.72 10’ 136.74 17 140.16 - - 

9 134.74 9 134.86 10' 136.14 10’ 136.12 

13 133.16 13 132.04 9 134.97 4 135.03 

1' 131.95 1’ 131.48 1' 131.18 1’ 130.68 

7 130.22 7 130.56 7 130.52 1 130.56 

2 129.81 1 129.96 2 130.20 7 130.25 

1 128.55 2 129.58 4' 129.18 2 129.99 

4' 129.53 4’ 128.04 3 128.86 - - 

3 128.46 3 128.27 20 128.58 3 128.58 

14а,b 128.18 14a,b 128.27 14a,b 128.28 14a,b 128.27 

8 127.66 8 127.69 8 128.08 8 128.09 

4 123.44 10 122.88 15a,b 124.54 4’ 127.65 

10 122.55 4 122.71 4 123.84
 а
 15a,b 124.12 

6' 121.53 6’ 121.20 1 123.78
а
 4 122.98 

18, 22 
118.59 

(7.7) 
- - 

10 122.02 10 122.29 

19, 21 
115.75 

(22.1) 
- - 

6' 121.49 6’ 121.16 

15а,b 114.58 15a,b 114.12 19 121.07 - - 

10'' 109.98 10’’ 110.68 22 118.38 - - 

ОСН3 55.19 OCH3 55.02 19 111.35 - - 

12 48.31 12 52.27 10'' 108.98 10’’ 109.20 

11 42.01 11 39.67 23 55.48 - - 

    12 47.43 12 51.70 

    11 42.28 11 40.14 
а 
Несигурно отнасяне 

b
 В скоби са дадени C-F константи на взаимодействие 
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H8 H5 H6 + H7 

СН 

тяхната структура, така и на факта, че за подобни съединения литературните данни са 

непълни (напр. в голяма част от намерената литература липсват ЯМР спектри) или 

противоречиви, което ни накара да проведем допълнителни изследвания за изясняване 

на конфигурацията на получените от нас съединения 4.   

Първоначално беше сниман NOESY спектър на киселината 4а, фрагмент от 

който е представен на Фигура 7. Полученият спектър показва очакваните NOE 

взаимодействия между протоните в отделните ароматни системи А и B, но не дава 

указание за пространственото им разположение по отношение на двойната връзка. 

Важно е да се отбележи, че бе наблюдавано ЯЕО (Ядрен Ефект на Овераузер) 

взаимодействие между виниловия протон и протоните в орто положение в ядрото B и 

отсъствие на подобно взаимодействие с Н-5 протона от ядрото А, което предполага Е-

конфигурация на изследваната киселина 4а, със цис-ориентирани ароматни 

заместители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7. Отрязък от NOESY спектър на киселината 4а в ДМСО 

 

Липсата на взаимодействие между виниловия протон и Н-5 не следва да се 

приема обаче като еднозначно доказателство за цис-ориентацията на двете ароматни 

ядра при липса на спектрални данни за диастереомера с противоположна 

конфигурация.  

Възможно решение на този проблем е измерването на хетероядрени константи 

на спин-спиново взаимодействие. Известно е, че големината на вициналните 
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хетероядрени константи на спин-спиново взаимодействие, подобно на протон-

протонните, са зaвисими от диедричния ъгъл между взаимодействащите си ядра. В 

случая на киселините 4 информация за взаимодействието между карбонилната група С-

3 и виниловия протон би дало ценна информация за конфигурацията на изследваните 

съединения. 

За първоначално проучване на константите, отговарящи на двете възможни 

ориентации на виниловия протон и С-3, като моделни съединения използвахме 

наличните 4-арилидензаместените хомофталови анхидриди E-/Z-6а и E-/Z-6с (Фигура 

8).  

COOH

Ar H

O

OH

C-1

C-3

Ar H

OC-1

C-3

O

O

H

Ar

OC-1

C-3

O

O

H

H

6а:Аr = Фенил
6с:Аr = Пиперонал

E-6a,c Z-6a,c

H

4а,с

 

Фигура 8. Структура на изследваните съединения 4а,с и 6а,с. 

След пълното отнасяне на сигналите за съединенията 6 в деутерохлороформ, 

бяха снимани и въглеродни спектри, отчитащи протон-въглеродните константи на 

спин-спиново взаимодействие. Получените данни са представени в Таблица 12. Те бяха 

сравнени със съответните константи за киселините 4а и 4с, получени в хлороформ + 

капка ДМСО. Добавянето на ДМСО в случая беше необходимо поради ниската 

разтворимост на 4а в чист хлороформ. По дефиниция константите на спин-спиново 

взаимодействие не би следвало да се влияят от вида на използвания разтворител, освен 

ако той не предизвиква промяна в пространствената структура на изследваното 

съединение. За да отчетем степента на влияние на добавения разтворител в нашия 

случай бяха снети спектри на 4а само в ДМСО. Сравняване на протон-въглеродните 

константи, получени по този начин, показват незначителни разлики в стойностите, 

наблюдавани в двата разтворителя. Така получените стойности за хетероядрените 

константите в киселините 4 бяха съпоставени с тези от съответните анхидриди,  

позволявайки еднозначно да се припише Е-конфигурация на киселините 4. 
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 В по-късен етап Е-конфигурацията на киселината 4c бе доказана и посредством 

рентгеноструктурен анализ на монокристал (Фигура 9).   

 

Фигура 9. Структура и конфигурация в твърда фаза на E-4с 

 

2.2. Тънкослойно хроматографски изследвания на съединения съдържащи 

дибензо[c,h]хроменонова пръстенна система 

  
В настоящата дисертация ние описваме приложението на програмата LSChrom и 

на теорията на Снайдер за автоматичен избор на подвижни фази за ТСХ върху сили-

кагел и алуминиев оксид на синтезирани от нас амиди и естери съдържащи 

дибензо[c,h]хроменонов фрагмент в структурата си. Освен разширяване на границите 

на приложимост на програмата, получените резултати биха улеснили следващи 

синтетични изследвания за получаване на производни на киселините 5, когато е 

необходимо пречистване и изолиране посредством колонна хроматография. В 

Таблица 12. Химични отмествания и хетероядрени константи на спин спиново 

взаимодействие (в херци) на карбонилните въглеродни атоми в 4а, 4с, 6а и 6с. 
 Хлороформ ДМСО 

 4а 6а 4с 6с 4а 

 C-1 C-3 C-1 C-3 C-1 C-3 C-1 C-3 C-1 C-3 

E 168.42 

(4.0) 

169.30 

(7.4) 

160.43 

(3.8) 

162.13 

(7.8) 

168.60 

(5.0) 

169.66 

(7.7) 

160.55 

(4.0) 

162.30 

(7.7) 

168.00 

(5.5) 

168.26 

(7.5) 

Z - - 160.79 

(3.5) 

158.80 

(14.0) 

- - 160.97 

(4.1) 

159.17 

(14.1) 

- - 

COOH

COOH

O

O
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допълнение провеждането на експериментална проверка на получените предвиждания 

би дало практическа информация за хроматографското поведение на изследваните 

съединения.  

Структурата на използваните съединения (17-30) в настоящото изследване е 

представена на Фигура 10, а техния синтез е описан подробно в раздел 2.3 и в 

експерименталната част на дисертацията. Като неподвижни фази за настоящето 

изследване бяха използвани силикагел под формата на фабрични пластмасови плаки: 

polygram sil G/UV254 (Macherey-Nagel, Germany), за краткост означен като silica, и 

алуминиев оксид под формата на фабрични алуминиеви плаки: alumina, F254 (Fluka, 

Switzerland) – alumina. 

 

O

O

Ar

O R

Ar = Фенил (17-19, 27), 4-Метоксифенил (20, 21, 28), 

Бензо[1,3]диоксол-5-ил (22, 23, 29), 4-Нитрофенил (24-26, 30),  

R = OCH3 (27-30),              (17, 24),                    (19, 21, 23, 26),

                                          (18),                                               (20), 

                                          

                          

                                          

                                          (22),                                            (25)

N N

NN

NN
NN

NN F

H3CO
CF3  

Фигура 10 

Тънкослойно хроматографските изследвания бяха проведени при фронт на 

подвижната фаза от 8 см и разстояние между позициите на старта 11 мм за силикагел и 

5 мм за алуминиев оксид. 

Предходни изследвания са наложили следната процедура за автоматичен избор 

на подвижни фази при използването на програмата LSChrom: 

1. Изчисляване на задържанията като функция от силата на подвижната фаза 

2. Избор на подходяща сила на подвижната фаза 

3. Изчисляване на състава на подвижни фази с избраната сила 

4. Експериментална проверка на теоретичните резултати 

 

За изчисляване на задържанията за конкретна серия аналити е необходимо да бъдат 

въведени всички параметри, описващи адсорбента и изследваните съединения. За целта 
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от списъка, включен в програмата бяха избрани стойности за RM(shift) = -1.76  и α′  = 0.57 

за използвания силикагел, а данни за алуминиевия оксид бяха налични в литературата. 

Следващата стъпка включва описание на структурата на изследваните 

съединения (Таблица 13). За целта от списък, включен в програмата се избират 

съответните фргаменти и се посочва техния брой. Следва да се обърне внимание на 

няколко детайла от описанието на изследваните съединения: 

- Стойности на Qi и А за фрагменти, невключени в списъка могат да бъдат 

изчислени като разлика от налични такива. Например лактоновата група е 

успешно описана като една Ar-CO2CH3 и една Al-CH3, взета с отрицателен знак. 

- В настоящото изследване CF3 група, присъстваща в съединение 22 беше описана 

като три Ar-F (Qi = -0.15), вместо като Al-F (Qi = 1.54), тъй като е известно, че 

при сходни съединения заместените такива се задържат по-слабо от 

незаместените. 

Таблица 13. Описание на съединенията чрез функционални групи и техни адсорбционни свойства. 

Група i
a
 Q i

°
 a i Брой на функционалните групи в съединенията  

  

   17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                                

                 

C= 0.25 1.00 20 26 20 26 20 26 20 20 26 20 20 20 20 20 

Al-CH2-Al -0.05 0.90 6 6 7 6 7 6 7 6 6 7 2 2 2 2 

Al-CH3 0.07 1.60 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 

Al-N (tert) 5.80 10.50  1  1  1   1      

Al-CONH2 9.60 10.30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Ar-NO2 2.77 7.50        1 1 1    1 

Al-CO2-CH3 5.27 10.50           1 1 1 1 

Ar-CO2-CH3 3.45 8.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ar-O-CH3 1.83 4.60      2 2      2  

Ar-F -0.15 0.40    1  3         

Silica: RM(shift) = -1.76, a' = 0.57 
          

                 

Σ Q i
°
   17.68 24.98 17.63 26.66 19.46 28.12 21.22 20.45 29.58 20.40 13.55 15.38 17.14 16.32 

Σ a i 
  42.20 58.70 43.10 63.70 47.70 67.50 50.70 49.70 70.80 50.60 38.80 43.40 46.40 46.30 

RF (изч. за ε = 0.311) 0.12 0.01 0.17 0.01 0.11 0.01 0.04 0.07 0.01 0.11 0.81 0.76 0.57 0.75 

                 

Alumina: RM(shift) = -4.25, a' = 0.65           
  

                 

Σ Q i
°
   18.65 24.91 18.67 26.79 20.44 28.81 22.24 21.40 29.43 21.42 14.67 16.44 18.24 17.42 

Σ a i   29.90 39.10 30.80 41.50 32.80 42.70 33.20 32.40 43.60 33.30 26.40 28.40 28.80 28.90 

RF (изч. За ε = 0.446) 0.79 0.18 0.83 0.06 0.68 0.01 0.19 0.32 0.01 0.45 0.91 0.90 0.77 0.87 

                 
aAl = Алкил;  
 Ar = Арил                           
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Използвайки въведената информация за адсорбента и структурата на 

съединенията 17-30, програмата изчислява задържането като функция от силата на 

подвижната фаза, при което предлага оптимални стойности за ε за всеки един от 

зададените адсорбенти. В конкретния случай LSChrom изчисли εrecomended = 0.311 за 

silica и 0.446 за alumina  и предложи набор от подвижни фази. Ние избрахме 6 от тях 

(вж. Таблица 14) за експерименталното потвърждаване на теорията на Снайдер, като 

подвижните фази имаха препоръчаната стойност на ε и различни стойности зa m и P’. В 

допълнение бяха избрани и 10 подвижни фази с алтернативни стойности ε, а именно 

0.344 за silica и 0.462 за alumina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицa 15 и Таблица 16 показват експериментално определените RF стойности 

за съедниения 17-30 върху silica и alumina. Във всички случай се наблюдават RF 

Таблица 14. Автоматично избрани подвижни фази 1-10. 

            

№ Състав  Отношение (%) ε m P' 

 Силикагел     

 Група А     

1 Дихлорометан-етилацетат 95.121 : 4.879 0.311 0.025 3.164 

2 Хлороформ-ацетон 96.102 : 3.898 0.311 0.170 4.139 

3 Хексан-дихлорометан-метанол 9.989 : 90 : 0.011 0.311 - 2.801 

 Група Б     

4 Хексан-етилацетат 71.131 : 28.869 0.344 0.589 1.34 

5 Дихлорометан-етилацетат 79.315 : 20.685 0.344 0.168 3.369 

6 Хлороформ-ацетон 92.308 : 7.692 0.344 0.336 4.170 

7 Хексан-дихлорометан-метанол 19.086 : 80 : 0.914 0.344 - 2.546 

8 Хексан-дихлорометан-етилацетат 3.725 : 95 : 1.275 0.344 0.174 3.005 

 Алуминиев оксид     

 Група В     

9 Хексан-етилацетат 76.023 : 23.977 0.446 0.765 1.131 

10 Дихлорометан-етилацетат 95.212 : 4.788 0.446 0.175 3.162 

11 Хексан-дихлорометан- етилацетат 14.284 : 80 : 5.716 0.446 0.414 2.746 

 Група Д     

12 Хексан-етилацетат 72.422 : 27.587 0.462 0.766 1.286 

13 Дихлорометан -етилацетат 92.160 : 7.84 0.462 0.264 3.202 

14 Хлороформ-ацетон 94.950 : 5.050 0.462 0.484 4.150 

15 Хексан-дихлорометан-етилацетат 41.451 : 50 : 8.549 0.462 0.580 1.968 

16 Циклохексан-дихлорометан-ацетон 27.997 : 70 : 2.003 0.462 0.574 2.216 



40 

 

стойности в желания интервал 0.01 < RF < 0.95, което е и най-съществения резултат от 

проведеното изследване. Следва да се отбележи, че теоретичния подход няма за цел 

точно предвиждане на задържанията, а по-скоро предлагане на подходяща подвижна 

фаза за разделянето на дадени съединения. По тази причина сравняването на 

теоретично изчислените и експериментално определени RF стойности не е направено. В 

допълнение, наблюдаваното в рамките на една съща група подвижни фази задържане 

над старта и под фронта, позволява оптимизация на разделянето посредством 

варирането на полярността P' и локализационната способност m в случайте, когато това 

е необходимо. 

Нека да разгледаме получените екпериментални резултати по-подробно. 

Използването на подвижни фази 1 и 10, които са с близък състав (дихлорометан : 

етилацетат 95.121 : 4.879 за ПФ 1 и 95.212 : 4.788 за ПФ 10) показа, че всички 

изследвани съединения имат по-добро задържане при използването на силикагел като 

адсорбент. В нито един от случаите не беше наблюдавано разлагане на съединенията 

върху използваните адсорбенти, защото е известно, че подобно превръщане е възможно 

за някои случаи при използването на алуминиев оксид.  

  

 

Таблица 15. Експериментално определени RF стойности върху силикагел с 

автоматично избрани подвижни фази 1-8. 
  RF  за дадена подвижна фаза 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

 ε 0.311 0.311 0.311 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 

 m 0.025 0.170 - 0.589 0.168 0.36 - 0.174 

 P' 3.16 4.14 2.80 1.341 3.369 4.177 2.546 3.005 

Съединение          

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

 0.10 0.31 0.01 0.04 0.61 0.49 0.12 0.06 

 0.20 0.44 0.04 0.16 0.84 0.61 0.18 0.12 

 0.21 0.48 0.05 0.14 0.79 0.63 0.20 0.14 

 0.16 0.41 0.04 0.10 0.79 0.56 0.29 0.08 

 0.20 0.50 0.05 0.10 0.74 0.66 0.29 0.11 

 0.32 0.53 0.09 0.19 0.88 0.66 0.31 0.18 

 0.18 0.48 0.06 0.11 0.76 0.63 0.24 0.10 

 0.12 0.31 0.06 0.02 0.51 0.41 0.19 0.06 

 0.11 0.34 0.05 0.04 0.65 0.48 0.23 0.06 

 0.26 0.48 0.08 0.06 0.76 0.61 0.33 0.13 

 0.81 0.84 0.50 0.48 0.94 0.88 0.81 0.75 

 0.80 0.84 0.44 0.41 0.94 0.85 0.84 0.68 

 0.80 0.82 0.49 0.41 0.97 0.85 0.81 0.69 

 0.83 0.80 0.49 0.36 0.95 0.84 0.85 0.69 
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Очакваното влияние на силата на подвижната фаза върху задържането се 

наблюдава само като тенденция, поради малката разлика на силите на подвижните 

фази, използвани за един и същи адсорбент. 

По-ясно изразено е влиянието на полярността върху задържането на 

изследваните съединиея. Например за съединение 10 при използване на alumina и 

подвижни фази от група Д (ПФ 12-16) може да се проследи намаляване на задържането 

с нарастване на полярността на подвижната фаза.  

 

Резултатите от проведените хроматографски изследвания показват, че програмата 

LSChrom може да се прилага за намиране на подходящи подвижни фази при анализа на 

реакционни смеси, разделянето, изолирането и пречистването с помощта на колонна 

хроматография на съединения, съдържащи дибензо[c,h]хроменонoва пръстенна 

система. 

2.3. Изследване на флуоресцентни свойства на съединения, съдържащи 

дибензо[c,h]хроменонов скелет 

 

Известно е, [151] че съединения, съдържащи 6Н-бензо[c]хроменов фрагмент в 

структурата си флуоресцират във видимата област, което в комбинация с планарната 

Таблица 16. Експериментално определени RF стойности върху алуминиев оксид с 

автоматично избрани подвижни фази 9-16. 
  RF  за дадена подвижна фаза 

 

 9 10 11 12 13 14 15 16 

ε 0.446 0.446 0.446 0.462 0.462 0.462 0.462 0.462 

m 0.765 0.175 0.414 0.766 0.264 0.484 0.580 0.574 

P' 1.131 3.162 2.746 1.286 3.202 4.150 1.968 2.216 

Съединение          

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

 0.11 0.30 0.29 0.15 0.49 0.85 0.20 0.23 

 0.29 0.63 0.66 0.40 0.74 0.93 0.40 0.41 

 0.33 0.54 0.56 0.39 0.66 0.90 0.44 0.39 

 0.20 0.60 0.59 0.26 0.64 0.89 0.31 0.33 

 0.23 0.52 0.56 0.29 0.58 0.86 0.39 0.35 

 0.24 0.71 0.73 0.34 0.79 0.92 0.44 0.44 

 0.23 0.50 0.54 0.28 0.68 0.90 0.35 0.38 

 0.08 0.38 0.40 0.09 0.55 0.85 0.18 0.23 

 0.09 0.59 0.55 0.13 0.63 0.90 0.23 0.29 

 0.18 0.65 0.68 0.23 0.66 0.90 0.40 0.42 

 0.81 0.93 0.94 0.78 0.91 0.94 0.91 0.89 

 0.73 0.95 0.94 0.73 0.86 0.93 0.86 0.85 

 0.84 0.93 0.95 0.69 0.89 0.95 0.89 0.85 

 0.57 0.95 0.94 0.60 0.86 0.93 0.86 0.83 
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структура на киселините 5 предполага, че те също биха проявили фотохимични 

свойства [152]. Този факт ни накара да проведем предварително изследване на 

флуоресцентните свойства на кислеините 5a-d, резултатите от което са показани в 

Таблица 17. Най-интересният резултат е наличието на синя флуоресценция за 

изследваните съединения, като трябва да се отбележи, че флуоресценция при тези 

дължини на вълната се среща сравнително рядко при органични съединения. Както 

може да се види, заместителят на 11-та позиция в дибензо[c,h]хроменоновото ядро 

окaзва несъществено влияние върху фотохимичните свойства на киселините, освен при 

съединение 5d, при което наличната нитро група причинява хипсохромно отместване 

на абсорбционния и флуоресцентия максимуми. 

С цел да оценим влиянието и на заместители на 12-та позиция бяха разгледани и 

флуоресцентите свойства на съединения 33-35, които носят фенилов заместител на 11-

та и различни аминокиселинни остатъци под формата на амиди на 12-та. В допълнение 

решихме да разгледаме и фотохимичните свойства и на изцяло ароматизиралият амид 

31. 

 Наличието на допълнителни флуорофорни фрагменти (каквито са 

фенилаланиновият и триптофановият) не оказват съществено влияние въху 

флуоресцентните свойства на молекулата като цяло, като това е особено вярно за  

 

Таблица 17. Абсорбция и флуоресценция на киселините 5а-d 

 Абсорбция [nm] Флуоресценция [nm] Стоксово отместване [nm] 

 C2H5OH CH2Cl2 C2H5OH CH2Cl2 C2H5OH CH2Cl2 

5a 322 322 434 423 112 101 

5b 322 322 435 423 113 101 

5c 322 322 439 423 117 101 

5d 305 306 410 379 105 76 

Таблица 18. Абсорбция и флуоресценция на съединения 31, 33-35 

 Абсорбция [nm] Флуоресценция [nm] Стоксово отместване [nm] 

 C2H5OH CH2Cl2 C2H5OH CH2Cl2 C2H5OH CH2Cl2 

31 320* 320 423* 416 103* 96 

33 321 324 431 424 110 100 

34 321 324 435 424 114 100 

35 321 324 431 410 110 86 

* Спектри, снимани в метанол 
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спектрите при използване на етанол като разтворител (Таблица 18). Този факт е 

изключително благоприятен, тъй като това позволява използването на киселините от 

тип 5 като флуоресцентни маркери за съединения, имащи функционални групи, 

способни да се свързват с карбоксилната. Неочаквано за нас, съединение 31, за което 

може да се предположи батохромно отместване на флуоресценцията поради неговата 

изцяло ароматна структура,  показа неголямо, но измеримо късовълново отместване на 

флуоресцентния максимум. Причините за такова спектрално поведение са неясни и 

изискват по-задълбочени изследвания. 

 

2.4. Микробиологични изследвания 

Известно е, че съединения, съдържащи дибензо[c,h]хроменонов скелет проявяват 

разнообразни биологични свойства. Такива са например изолираните от природата 

антибиотици арнотин, гилвокарцин и равидомицин, имащи антитуморна, 

антибактериална и антивирусна активност, което провокира нашият интерес към 

изследване на биологичната активност на съединенията от тип 5. Новополучените 

киселини 5a-d, както и производните им естери и амиди 17-30 бяха предоставени за 

първоначален биологичен скриинингов тест срещу Escherichia coli, Bacillus subtilis и 

Sarcina lutea, като активността им беше сравнена с Пеницилин Г. Получените резултати 

са представени в Tаблица 19. Като цяло беше не наблюдава антибактериална активност 

спрямо Е. coli за почти всички изследвани съединения, с изключение на метиловите 

естери 27 и 29 и амидите 19 и 23, като наблюдаваните активостти бяха по-ниска от тази 

на използвания антибиотик. Сравнително по-добри резултати бяха наблюдавани 

спрямо грам положителни микроорганизми, при които киселините, които бяха 

неактивни спрямо Е. coli показаха невисока активност. Нито едно от производните на 

киселините не показаха активност спрямо Bacillus subtilis, докато срещу S. lutea за 

някои от съединения (5b, 18, 19, 21 и  24) бяха наблюдавани активности, съизмерими с 

тези на пеницилина. 
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Таблица 19. Резултати от In vitro тестове за антимикробиална активност  

 Диаметър на инхибиране (мм)
a
 

 Gram - Gram + 

 E. coli B. subtilis S. lutea 

5a - 12 13 

5b - 12 17 

5c - 11 14 

5d - 13 14 

17 - - - 

18 - - 16 

19 12 - 18 

20 - - 11 

21 - - 18 

22 - - - 

23 11 - - 

24 - - 18 

26 - - - 

27 11 - - 

28 - - - 

29 10 - - 

30 - - - 

Penicillin - 18 16 

a
 Минимална инхибиторна концентрация 200  µg/disk 
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ИЗВОДИ 

 

1. Разработена е нова, високо транс-диастереоселективна домино-реакция за 

получаване на хетероциклени продукти, съдържащи дибензо[c,h]хроменонова 

пръстенна система, от търговски изходни съединения – хомофталов анхидрид и 

ароматни алдехиди. Подобно взаимодействие не е описано в литературата и дава 

възможност за получаването с високи добиви на съединения от горепосочения 

тип, като последните са структурни аналози на природни продукти от групата на 

бензофенантридиноните.  

2. Предложен е реакционен механизъм, като чрез насрещни синтези е доказано 

участието на три съединения като интермедиати. Показано е, че ходът на 

реакцията е съпътстван с последователното образуване на четири нови C-C, C-O 

и C=C връзки и преминава през седем междинни съединения. Високите добиви и  

транс-диастереоселективност на новата реакция позволяват синтезирането на 

съединения с четири кондензирани ядра в структурата им в един стадий (one-pot 

synthesis), без изолиране на междинни продукти.  

3. Изследван е обсега на приложение на реакцията. Установено е, че тя протича 

успешно във всички случаи при използването на ароматни или хетероароматни 

алдехиди (с изключение на 2-хидроксибензалдехид) с получаването на 11-арил/ 

хетарилзаместени-6-оксо-6Н-дибензо[c,h]хромен-12-карбоксилни киселини. 

Използването на алифатни алдехиди (с изключение на формалдехид) не 

позволява получаването на целевите съединения при намерените оптимални 

условия. Показано е, че реакционните добиви не се повлияват съществено от 

електронните ефекти на заместителите в алдехидния компонент, докато 

наличието на електронодонорни заместители в анхидридния довежда до 

образуването на сложни реакционни смеси. 

4. Осъществено е трансформирането на част от новополучените киселини от тип V 

в 11-карбамоилзаместени 6-оксо-6Н-дибензо[c,h]хромени, чрез превръщането 

им в киселинни хлориди и следващо взаимодействие с ахирални вторични 

амини или с енантиомерно чисти метилови естери на аминокиселини. Показано 

е, че в избраните от нас реакционни условия не се наблюдава рацемизация на 

аминокиселините.  
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5. В резултат от проведените синтетични изследвания са получени 27 неописани в 

литературата транс-6-оксо-6Н-дибензо[c,h]хроменови производни. Структурата 

на новополучените съединения е еднозначно доказана със спектрални методи и 

елементни анализи, а в три от случаите и с рентгеноструктурен анализ.  

6. Проведените задълбочени ЯМР спектрални изследвания на дибензо[c,h] 

хроменовите киселините показват, че видът на ароматния заместител има 

сходно влияние върху протонните и въглеродни химични отмествания на 

атомите от основния скелет. Разработена е процедура за спектрално 

характеризиране на киселините на базата на протонен, въглероден и HSQC 

спектри.  

7. Посредством ЯМР спектроскопия е определена еднозначно Е-конфигурация на 

киселините от тип 4, като за целта са използвани стойностите на протон-

въглеродни константи на спин-спиново взаимодействие. Показано е, че в 

различни разтворители не се наблюдава съществена промяна в стойностите на 

използваните константи, което улеснява следващи стереохимични изследвания. 

8. Приложена е теорията на Снайдер чрез софтуера LSChrom за избор на подвижни 

фази за течна хроматография с нормални фази на някои от новополучените 

съединения. Изборът на подвижни фази е напълно автоматичен – без 

предварителни опити. Проведената тънкослойна хроматография върху 

силикагел или алуминив оксид с произволно избрани десет подвижни фази от 

посочените от LSChrom показва, че опитните RF стойности на изследваните 

съединения със сложна структура са в благоприятния интервал 0.01 < RF < 0.98, 

и потвърждава валидността на теоретично препоръчаните подвижни фази.  

9. За избрани съединения са проведени спектрофотометрични изследвания, като е 

установено, че те флуоресцират в синята област. Показано е, че 

флуоресцентният максимум зависи слабо от вида на заместителите на 11-та и 12-

та позиция в 6-оксо-6Н-дибензо[c,h]хроменовия скелет.  

10. Осъществен е първоначален биологичен скринингов тест за установяване на 

антибактериалната активност на серия от новополучените съединения срещу 

Escherichia coli, Bacillus subtilis и Sarcina lutea. Резултатите показват, че някои 

съединения притежават активност срещу Грам-отрицателната бактерия Sarcina 

lutea съизмерима с тази на Penicillin G.  
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