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Дисертацията съдържа 128 страници, в който са включени 86 схеми, 63 фигури, 
44 таблици и 189 цитирани литературни източника. 
 
 
 
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедрен съвет на 
Катедрата по органична химия, Факултет по химия и фармация на Софийски 
университет “Св. Климент Охридски”. 
 
 
 
Изследванията по дисертационния труд са извършени във Факултетa по химия и 
фармация на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. 
 

Защитата на дисертационния труд ще се състой на 20.07.2012 г. от 16.00 ч. в 
Заседателната зала на ФХФ, СУ "Св. Климент Охридски". Материалите по 
защитата са на разположение в канцеларията на ФХФ, СУ "Св. Климент 
Охридски". 
 



Цели и задачи: 
 

Основните съображения, от които изхождахме при определяне задачите на 

дисертационната работа са свързани главно с натрупания опит и познания върху 

химията на кумарините и техни фосфорсъдържащи аналози и ориентирането на 

изследванията ни към синтез на вещества с потенциална биологична активност. 

Поради това ние си поставихме за цел: 

1. Да осъществим сравнително изследване върху взаимодействието на някои 

3-заместени кумарини с СН-кисели съединения, активирани с нитрогрупа в условията 

на спрегнато присъединяване (реакция на Михаел). 

2. Да изясним ролята на използваната база и разтворителя върху хода на 

изучаваната реакция и природата на реакционните продукти. 

3. С помощта на квантово-химични методи да бъде изследвана 

относителната стабилност на интермедиатите и да бъдат изяснени реакционните 

механизми. 

Резултатите от проведените изследвания са обект на настоящата докторска 

дисертация. 

 
Резултати и обсъждане 

 

1. Взаимодействие на диетиловия естер на кумарин-3-фосфоновата 

киселина с нитрометан в присъствие на различни бази или разтворител 

 

В последните години изследванията на групата са насочени към разработването 

на методи за насочен синтез на кумаринови производни, съдържащи функционални 

групи предполагащи определени свойства - оптични, комплексообразуващи, 

биологична активност и други; получаване на фосфорсъдържащи аналози на тези 

производни и сравнително разглеждане на свойствата им с цел установяване на 

различията в поведението им и причините за това различие; систематично сравнително 

изследване на реакционната способност на новополучените вещества спрямо 

нуклеофилни реагенти. Изследванията върху химичните отнасяния на 3-заместени-2-

оксо-2Н-1-бензопирани (кумарини), спрямо нуклеофилни реагенти показват, че те са 

добри акцептори в реакции на 1,4-присъединяване. Като аналог на естерите на 
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кумарин-3-карбоксилната киселина би трябвало да се очаква, че диетиловия естер на  

2-оксо-2Н-1-бензопиран фосфоновата киселина ще проявява аналогични свойства. 

Основна цел на настоящия дисертационен труд беше да се проведе сравнително 

изследване на взаимодействието на синтезирания по-рано в групата диетилов естер на 

кумарин-3-фосфоновата киселина 1 към СН-кисели съединения, съдържащи нитро- 

група. Поведението на естери и амиди на кумарин-3-карбоксилната киселина 2 в тези 

реакционни условия (Схема 1) [1] е изучено по-рано и по тази причина очаквахме 

подобно отнасяне и от кумарина 1. 

O O

COZ
CH3NO2, KF

ROH
OH

COOR

COZ
CH2NO2

2 3  
Z = OCH3 (а), OC2H5 (б), OC(CH3)3 (в), N(CH3)2 (г), N(C2H5)2 (д), NHCH2C6H5 (е), N(CH2CH2)2O (ж) 

R = CH3, C2H5 

Схема 1 
 

Започнахме изследването като проведохме реакцията между 3-фосфонокума- 

рина 1 с нитрометан в присъствие на база KF и разтворител етанол (реакционните 

условия използвани по-рано [1]). Получени бяха два от възможните четири изомера (4а 

и 4б) в съотношение 1:1.25, установено от 31Р ЯМР спектър (Схема 2). 
 

O O

P(O)(OEt)2 CH3NO2, KF
EtOH, ст.т.

OH
COOEt

P(O)(OEt)2

CH2NO2

1 4a б

H

4

H

OH
COOEt

P(O)(OEt)2
O2NH2C

H

H

 
Схема 2 
 

Продуктите на реакцията 4 са аналогични на получените с другите 3-заместени 

кумарини при същите реакционни условия. Интересно е, че реакцията с 3-фосфоно- 

кумарина 1 тече с по-висок добив, като най-добри резултати (74% общ добив за двата 

изомера) са получени, когато тя се провежда при стайна температура за 30 часа в 

присъствие на разтворител етанол. 

Провеждането на реакцията в други реакционни условия - ултразвук (2 часа) или 

нагряване (3 часа) не повлия благоприятно на нейното протичане: не бяха отчетени 

промени с изходния кумарин 1. При смяната на разтворителя етанол с бензен (стайна 

температура, 168 часа, ТСХ контрол) реакция също не протече. Същият резултат е 

наблюдаван и с естерите и амидите на кумарин-3-карбоксилната киселина при замяна 
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на разтворителя етанол с ТХФ или ацетонитрил [1], по тази причина не проведохме 

реакцията в тези разтворители. 

На базата на получените резултати предложихме механизъм, по който се 

получават продуктите 4. На първия етап протича спрегнато 1,4-присъединяване на 

нитрометана към кумарина 1. На втория етап следва отваряне на лактоновия пръстен в 

следствие атака на молекулите на разтворителя към карбонилната група от пръстена 

(Схема 3). 

1
CH3NO2

O O

PO(OEt)2

CH2NO2

5

EtOH

OH
COOEt

PO(OEt)2

CH2NO2

4а/б
 

Схема 3 
 

Следвайки логиката на предложения механизъм, за да можем да изолираме 

продукта на присъединяване на нитрометан по реакция на Михаел 5, проведохме 

реакцията в същите реакционни условия - съотношения на изходните продукти, база 

KF, стайна температура, но без разтворител. Установихме, че реакцията не протича до 

край (ТСХ-контрол) и за реакционно време 60 часа получихме и изолирахме с добив 

44% целевия продукт 5. Интересно е да отбележим, че такъв продукт с естерите и 

амидите на кумарин-3-карбосилната киселина 2 до момента не бе получаван. Реакция 

със запазване на лактоновия пръстен е осъществена само когато към реакционната смес 

е бил добавен алилбромид и съответно са получавани 3-(2-пропенил)-4-нитрометил- 

заместени кумарини 6 [2]. 

O O
CH2CH=CH2

CH2NO2
COOZ

6  
 

По-ниските добиви при провеждане на реакцията без разтворител и наличието 

на голямо количество нереагирал изходен кумарин (38%), могат да се обяснят с 

допускането, че успоредно с реакцията на присъединяване на нуклеофилния реагент по 

реакция на Михаел тече и ретро Михаел реакция. 
 

O O

PO(OEt)2

1

CH3NO2, KF
- CH3NO2 O O

PO(OEt)2

CH2NO2

5  
Схема 4 
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Резултатите от проведените изследвания в различни условия (с и без 

разтворител) потвърдиха предположението ни, че молекулите на разтворителя (етанол) 

са нуклеофилният агент, в отсъствието на който реакцията спира до присъединяване на 

CH3NO2 по реакция на Михаел. Резултатите, получени по-рано в групата също 

потвърждават нашата теория - при наличие на разтворител се получават продукти с 

отваряне на лактоновия пръстен, a за да се получат само продукти на присъединяване 

трябва по някакъв начин да се измести равновесието към тях, което тогава е постигнато 

чрез прибавяне на алилбромид. В отсъствие на реагент, който да свързва получаващия 

се продукт на спрегнато присъединяване 5 се установява равновесие между изходния 

кумарин 1 и продукта 5. 
 

Таблица 1. Реакция на 3-фосфонокумарин 1 с CH3NO2 в присъствие на база KF 
 

База Разтворител Реакционно време, часове
Продукт / Добив, % 

1 4а / б 5 

KF EtOH 30 - 74 - 

KF - 60 38 - 44 
 

За да докажем ролята на нуклеофилния агент в предложения механизъм на 

отваряне на лактоновия пръстен и получаване на продуктите 4а/б, проведохме 

реакцията на кумарина 1 с CH3NO2 в присъствието и на други нуклеофилни агенти: 

триетиламин, пиперидин и пропиламин. Подбрахме нуклеофилните реагенти така, че 

на първият етап от реакцията (присъединяване по Михаел) те да играят ролята и на 

бази. 

При провеждане на реакциите в присъствие на разтворител етанол, продуктите 

4а/б бяха изолирани с по-нисък добив отколкото при провеждане на реакциите в 

присъствие на база KF. 

Нашето обяснение на по-ниския добив за продуктите 4а/б при използване на 

органичните бази - триетиламин, пиперидин и пропиламин в сравнение с добива от 

реакцията с база калиев флуорид, е свързано със силата на съответните бази. 

Флуоридният йон в конкретните реакционни условия е най-силната база от 

използваните четири, съответно добивът за продуктите 4 е най-висок. Следват по сила 

базите пиперидин, триетиламин и пропиламин и съответно добивите за продуктите 4 в 

този ред намаляват. 
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CH3NO2, амин
ст. т. OH

COZ

P(O)(OEt)2

CH2NO2

OH

N

PO(OEt)2

O

O
OH

9O O

P(O)(OEt)2

1 7/8  
Z = N(CH2)5 (7), NHCH2CH2CH3 (8) 

Схема 5 
 

Таблица 2. Реакция на 3-фосфонокумарин 1 с CH3NO2 в присъствие на Et3N, 

пиперидин и PrNH2; разтворител етанол 
 

База Разтворител Реакционно време, часове
Продукт / Добив, % 

4а / б 9 Общ добив

Et3N EtOH 60 39 23 62 

Пиперидин EtOH 60 42 15 57 

PrNH2 EtOH 60 13 - 13 
 

Когато реакцията беше проведена в отсъствие на разтворител с първичния и 

вторичния амин (аминът е в излишък), както очаквахме получихме амидите 7 и 8 

съответно (Схема 5). В тези случаи аминът атакува карбонилната група на адукта, 

получен след първия етап от взаимодействието, т.е. продукта на Михаелово присъе- 

диняване 5. В същите реакционни условия, при взаимодействие на продукта на 

присъединяване 5 на CH3NO2 по реакция на Михаел с първичен и вторичен амин, бяха 

получени и изолирани съответните амиди 7 и 8. 
 

Таблица 3. Реакция на 3-фосфонокумарин 1 с CH3NO2 в присъствие на Et3N, 

пиперидин и PrNH2; без разтворител 
 

База Разтворител Реакционно време, часове
Продукт /  Добив, % 

7 / 8 9 

Et3N - 22 - 70 

Пиперидин - 60 23 40 

PrNH2 - 60 37 - 
 

Поредното потвърждение на предложения механизъм е и фактът, че при 

провеждане на реакция с триетиламин не беше получен амид. При провеждане на 

реакцията без разтворител за 22 часа беше изолиран продуктът 9 с добив 70%. Този нов 
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продукт също така беше получен и изолиран и от другите реакционни смеси, но с по-

ниски добиви (Таблица 2, 3). Това според нас е доказателство, че двете реакции 

протичат паралелно. 

Получените резултати доказаха предположението ни, че продуктът на 

присъединяване по Михаел е интермедиат в изучаваната реакция, а получените естери 

и амиди 4, 7 и 8 са в резултат на последваща нуклеофилна атака от етанола и амините. 

При обсъждане на вероятния механизъм за формиране на продукта 9, 

предположихме, че адуктът от присъединяване по Михаел 5 търпи базично 

катализирана тавтомерна трансформация до нитроната А, типична за нитросъединения 

с H-C-NO2 група. Според първоначалното ни предположение следващата стъпка би 

била киселинно катализирана хидролиза на иминиевия йон А до структура А1. Следва 

етап на дехидратация и получаване на нитрозо структурата I, която съществува като 

три тавтомерни форми (I, II и III) (Схема 7). До тук механизмът на реакцията следва 

известния от литературата механизъм на реакция на Неф [3- 6]. В класически условия 

при реакцията на Неф следват етапи на отделяне на нитрозил хидрид и получаване на 

продукт - карбонилно съединение В: 
 

N
`R

R O

O

H N
`R

R OH

O

H N
`R

R OH

OH

H
O

H

N
HO

`R
R OH

OHH
O

`R

R
H H2O HNO

A`

A`1 B  
Схема 6 
 

Логично е да се очаква, че в реакционните условия, в които ние провеждаме 

реакцията, тя би могла да продължи и в нова насока поради наличие на други центрове 

в молекулата, които могат да се протонират в слабо кисела среда. При протониране на 

карбонилната група от лактоновия пръстен се улесява последваща нуклеофилна атака 

от азотния атом към въглерода от протонираната С=О група. Формирането на новата  

С-N връзка води до отваряне на лактоновия пръстен и създаване на ново пиролидиново 

ядро. 
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Схема 7 
 

Освен класическите условия (силно кисела среда) [3-6], в литературата са 

описани и окислителни и редукционни [6] методи за провеждане на реакция на Неф. В 

тези случаи в предложените механизми за реакциите основна роля играе окислителният 

или редуциращият агент. За съжаление нито един от предложените методи не е 

приложим за полифункционални, подобни на получените от нас, съединения. Подобни 

на нашите условия, са докладвани, доколкото ни е известно, само от Балини и сътр.[7], 

които за първи път публикуват превръщане на вторични нитро съединения 10 в кетони 

11, в присъствие на база DBU и разтворител CH3CN: 
 

R1 R2

NO2 DBU, CH3CN
60o, 1-5 дена R1 R2

O

10 11  
Схема 8 
 

Авторите предполагат, че изходното нитро съединение 10 търпи базично 

катализирана тавтомерия до нитроната А``, образуване на тричленен оксазиридинов 

пръстен и на следващия етап - отваряне на цикъла и получаване на структура I. 

Извършва се типична реакция на Неф и последният етап е отделяне на нитрозил хидрид 

и получаване на кетон 11: 
 

R1 R2

NO2 DBU R1

R2
N

OH

O

R1

R2
N

OH

O

R1

R2
N

O

OH - HNO

R1

R2
O

I10 11A``  
Схема 9 
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Възможността реакцията на Неф да протече в базична среда ни провокира да 

проверим дали пиролидиновото производно се получава преди или след разработването 

на реакционните смеси (добавяне на разредена солна киселина). За целта бяха 

направени допълнителни ЯМР-изследвания на реакционните смеси, които показаха, че 

продуктът се формира в базична среда. Това наложи ревизия на предложения 

механизъм. 

Новият механизъм се различава от киселинно катализирания единствено по това, 

че минава през формирането на цикличната структура А2. Етапите след формирането 

на нитрозо структурата I са същите, както и продукта на реакцията 9: 
 

O O

P(OEt)2 CH3NO2, Et3N

O O

PO(OEt)2

CH2NO2

Et3N

O O

PO(OEt)2

HC N
O
OH

O O

PO(OEt)2

HC N OH

II III

OH

N
O

PO(OEt)2

OH

O

A A2

O

I

O

1 5

9  
Схема 10 
 

Съществува зависимост между добивите на продукта 9 и използваната база. При 

използване на слабата база - пропиламин, не се получава продукта 9, нито в етанол, 

нито в отсъствието на разтворител. По-силните бази - пиперидин и триетиламин 

благоприятстват както получаването на продукти на отваряне на лактоновия цикъл 4а/б 

в разтворител, така и на продукта 9 (съответно 15 и 23%). При провеждане на реакцията 

без разтворител в излишък от амина, пиперидина води до получаване на амида 7 в смес 

с продукта 9 (40%), докато с триетиламин се получава само продукта 9. Със силата на 

базите обаче не може да се обясни, защо при използване на най-силната такава - KF, не 

се получава продукта на прегрупировка 9. Нашето предположение е, че в случая имаме 

комплексно действие на базите - първо те трябва да са достатъчно силни, за да може да 

протече първия етап на реакцията - спрегнато 1,4-присъединяване на нитрометана и 

втори етап - протонен пренос, в който подходящи се оказват само използваните 

органични бази[8,9]. 
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За да докажем, че адуктът на присъединяване по реакция на Михаел 5 е 

интермедиат и при получаване на пиролидина, го поставихме в същите реакционни 

условия, при което с добив 74% се получи продуктът 9: 
 

O O

PO(OEt)2

OH

N

PO(OEt)2

O

O
OH

5 9

CH2NO2

CH3NO2, Et3N

 
Схема 11 
 

Доколкото ни е известно подобна реакция за кумарини, която включва етап от 

реакция на Неф, последвана от етап на отваряне на лактоновия пръстен и образуване на 

нов - пиролидинов, до сега не е публикувана в научната литература. Прегрупировки, в 

които се наблюдава отваряне на лактоновия пръстен и образуването на нов пръстен, 

обаче не липсват [10,11]. От този тип е и реакцията публикувана от Гате и сътр. [12], 

като нов метод за синтез на 5-заместени фенилпиридазин-3-они 13 от заместени 4-

бромометилкумарини 12: 

O O

Br

R

EtOH
NH2NH2 OHR

NH
N

O

12 13  
Схема 12 
 

Чрез квантово-химични изследвания установихме, че формирането на 

цикличната структура А2 е високо енергетичен процес, който спонтанно води до 

получаване на съответния алдехид, резултат ненаблюдаван в нашите реакционни 

условия. Това ни накара да задълбочим изследванията върху предполагаемите 

механизми на рeакцията на Неф, както и отварянето на лактоновия пръстен, последвано 

от формирането на новото пиролидиново ядро. Литературата относно квантово-

химичните изследвания на тези типове реакции е оскъдна и това ни амбицира 

допълнително да разширим нашите познания в тази област. Поради важността на 

направените изследвания те бяха отделени в самостоятелна секция - 3.3. от настоящата 

дисертация. 

Аналитичните и спектроскопските данни за новополучените съединения 

отговарят на предложените структури, като за съединения 4a, 4б, 5 и 9 е направен и 
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рентгеноструктурен анализ. Данните от 1H- и 13C ЯМР спектри и особено тези за 

атомите, разположени в близост до фосфорния атом, са от особено значение при 

определяне на структурата на тези съединения. 

Имайки предвид константите на спин-спиново взаимодействие в съединение 5 

ние определихме, че конфигурацията при простата връзка С3-С4 в хромановия пръстен 

е транс, т.е. заместителите CH2NO2 и PO(OEt)2 са в псевдоаксиално антиперипланарно 

положение един спрямо друг (Фигура 1).  
 

O

HO2NH2C

PO(OEt)2

H

O

0.3 Hz

19 Hz

 
Фигура 1. Кристална структура на съединение 5 

 

Константата на спин-спиново взаимодействие между протоните 3-H и 4-H е  
3JHH = 0.3 Hz, което отговаря на стойност за диедричния ъгъл H-C3-C4-H близка до 90o. 

От друга страна, константата на взаимодействие между фосфорния и въглеродния атом 

от CH2NO2 групата е 19.0 Hz, което предопределя анти-позиция на тези групи и 

диедричен ъгъл P–C3-C4–H по-малък от 60o. В съгласие с гореспоменатите данни са и 

стойностите на диедричните ъгли - H−C3−C4-H, P−C3-C4−CH2 и P–C3-C4–H, 

определени от рентгеноструктурния анализ - 79.29o, 155.73o и 37.28o, съответно. В 

действителност се оказва, че двата аксиални заместителя водят до изкривяване на 

циклохексановия пръстен и съответно до намаляване на диедричния ъгъл  

P–C3-C4–H под 60o. 

В 1H ЯМР спектрите на съединения 4а, 4б, 7 и 8, протоните 2-H и 3-H са в 

интервала δ = 3.8-4.6 ppm. Константите им на спиново взаимодействие 3JHH са 7.2 Hz, 

което потвърждава тяхното транс разположение. 

Интересни са също и 3JCCCP константите между C1' и фосфорния атом, които са 

около 15 Hz и тези стойности са в съответствие с данните от рентгеноструктурния 

анализ (за съединения 4а и 4б, диедричните ъгли C1'–C3–C2–P са 177.3o), Фигура 2, 3. 
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Фигура 2. Кристална структура на съединение 4а Фигура 3. Кристална структура на съединение 4б 

 

В 1Н-ЯМР спектрите на съединение 9 сигналът за протон 3-Н е дублет от 

дублети при 3.45 ppm, протон 4-H е мултиплет в интервала 3.96-4.17 ppm, в който 

интервал се намират и метиленовите протони от фосфоновата група. Измерената 

константа при протон 3-Н е 3JHH = 4.6 Hz, което отговаря на синклинално разположение 

между 3-H и 4-H атомите, което е в съответствие с данните от кристалната стриктура 

(Фигура 4). 

 
Фигура 4. Кристална структура на съединение 9 

 

Относно заместителите в положение 3 и 4 в пиролидиновия пръстен - сигналът 

за ароматния C1' атом във въглеродния спектър е дублет с константа 3JCCCP = 3 Hz, 

която отговаря и на диедричния ъгъл C1'-C4-C3-P - 107.76 o. 
 

2. Взаимодействие на 3-заместени кумарини с нитрометан в присъствие на 

база Et3N 
 

Получаването на новия продукт 1-хидрокси-4-(2`-хидроксифенил)-2,5-

пиролидиндион-3-ил-фосфоната 9 даде нова насока на изследванията ни. След 

направената обстойна литературна справка установихме, че пиролидиноните имат 

широк спектър от биологични действия, като например: растежо-регулаторно, 

инсектицидно, фунгицидно бактериостатично действие, понижават кръвното налягане. 

Известни са антитуберкулозни и спиращи развитието на тумори препарати, както и 
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барбитуратни антагонисти, антимитотични и антиартритни генти [а

ам и селетрацетам (Фигура 5).  

13- 16]. Други 

фармакологични ефекти, които проявяват оксопиролидините са противовъзпалителни 

[17- 20], противотуморни [21- 27], анти HIV [28,29]. Много изследвания са направени 

в насока изучаване тяхното действие като антиепилептични агенти [30- 41]. 

Потвърдено е, че необходимите налични фрагменти за антиконвулсивно действие са 

азотсъдържаща хетероатомна система, обикновено цикличен имид, наличието на поне 

една карбонилна група и фенилни или алкилови заместители свързани към 

хетероцикличната структура [42,43]. Този модел е спазен при утвърдените 

антиконвулсанти като етосукцимид и фенитоин, както и при най-новите лекарствени 

препарати, като леветирацетам, бриварацет

N

O

O H

 
етосукцимид 

N
H

NH

O

O

 
фенитоин 

 

N

O

O

NH2

H

 
леветирацетам 

N

O

O

NH2

бриварацетам 

N

O

O

NH2F

F

 
селетрацетам 

Фигура 5 
 

Новосинтезираният продукт 9 притежава необходимите фрагменти за 

потенциално антиконвулсивно действие. Този факт ни накара да опитаме да разширим 

новооткритата прегрупировка до метод за синтез на 3,4-дизаместени пиролидиндиони 

от 3-заместени кумарини. За да установим границите на приложимост на 

прегрупировката ние подбрахме като изходни съединения кумарини с 

електронакцепторни и електрондонорни заместители в положение 3 на оксохромановия 

скелет, както и незаместен 2H-хромен-2-он. Основният метод за синтез на 

пиролидиндиони е базиран на ацилно нуклеофилно заместване в 1,4-дикарбоксилни 

киселини [23,33,35,36,38,39,41,44- 60] или техни производни - основно анхидриди, с 

различни нуклеофили като напр. амини или амиди[24,29,30,32,42,45,61- 64]. Други, 

често използвани производни на дикарбоксилните киселини са амидите, като в тези 

случаи нуклеофилното ацилно заместване е вътрешномолекулен процес [31,43,44,65-
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67]. Известни са и някои случаи на прегрупировки, които водят до получаване на 

пиролидин-2,5-диони [68- 71]. 

Проведохме новите изследвания в оптимизираните реакционни условия от 

реакцията с 3-фосфонокумарина 1. 

 

2.1. Прегрупировка при кумарини с електроноакцепторни заместители в 

положение 3 
 

Реакцията най-напред беше проведена с някои производни на кумарин-3-

карбоксилната киселина: етилов естер- 2б, диметил амид- 2г и 2-оксо-2Н-хромен-3-

карбонитрил 14. Бяха получени съответните пиролидинови производни 15а-в (Схема 

13). 
 

O O

R

OH

N

R

O

O OH

CH3NO2, Et3N

2б,г;14 15a-в  
  R = COOEt (a), CONMe2 (б), CN (в) 

Схема 13 
 

Таблица 4. Реакция на кумарини 2б,г с CH3NO2 в присъствие на Et3N 
 

Продукт 15 Време, часа Добив, %

а 22 70 

б 18 69 
 

За да проверим влиянието на средата върху добивите на продукта на 

прегрупировка, реакцията с етиловия естер на кумарин-3-карбоксилната киселина 2б, 

реакционната смес беше разработена по два начина:  

1) отстраняване на базата Et3N със солна киселина (представените резултати 22h, 

70% добив): 

2) отстраняване на излишния разтворител и базата чрез дестилация под 

понижено налягане. 
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След пречистване на реакционната смес чрез колонна хроматография получихме 

близки добиви. Вероятно за образуването на 2,5-пиролидиндиона 15а, киселинността 

на средата не е определяща. 

При анализ на резултатите от реакциите с 3-фосфонокумарина 1, естера и амида 

на кумарин-3-карбоксилната киселина 2б,г бяхме изненадани да установим, че в 

оптимизираните реакционни условия, нитрилът на същата киселина 14 дава очаквания 

пиролидин с много нисък добив - 17% и съответно 45% от изходния реагент бяха 

възстановени. При провеждане на реакцията за 68 часа, добивът на продукта 15в бе 

повишен до 34%, но изходния нитрил 14 и в този случай не реагира до край (ТСХ-

контрол). При реакционно време 190 часа се получи сложна реакционна смес с 

допълнителни странични продукти (ТСХ-контрол). В този случай успяхме да 

изолираме само 10% от пиролидина 15в. 
 

Таблица 5. Реакция на 2-оксо-2Н-хромен-3-карбонитрил 14 с CH3NO2 в 

присъствие на Et3N 

Продукт Време, часа Добив, %

15в 

18 17 

68 34 

144 10 
 

Както се вижда от предствените резултати в оптимизираните реакционни 

условия протича прегрупировка с естера 2б и амида 2г на кумарин-3-карбоксилната 

киселина като добивите са близки с получените по-рано. С нитрила 14 не успяхме да 

намерим подходящи условия за получаване на продукта със задоволителен добив. 

Продължихме изследванията на новата прегрупировка със серия 3-ацил- 

кумарини – 3-пивалоил- 16а, 3-бензоил- 16б, 3-изобутирил- 16в и 3-ацетил-2Н-хромен-

2-он 16г (Схема 14). С добри, но по-ниски добиви бяха изолирани съответните 

пиролидинови производни 17а-в (62%, 52% и 49%), като за всяка от реакциите с по- 

мощта на ТСХ-контрол беше установено оптимално време за провеждане (Таблица 6).  

O O

R

OH

N

R

O

O OH

CH3NO2, Et3N

16a-в 17a-в  
R = COC(CH3)3 (a), COC6H5 (б), COCH(CH3)2 (в) 

Схема 14 
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Таблица 6. Реакция на кетони 16а-в с CH3NO2 в присъствие на Et3N 
 

Продукт Време, часа Добив, %

17а 18 62 

17б 120 52 

17в 
115 

49 

18 22 
 

При провеждане на реакцията с 3-изобутирилкумарина 16в изолирахме за първи 

път и нов продукт – 2-хидрокси-3-изопропилхромено[3,4-c]пирол-4(2Н)-он 18 с добив 

22% (Схема 15). 

O O

COPr-i
CH3NO2, Et3N

O O

COPr-i
CH2NO2

O O

COPr-i
HC N

OH
O

O O
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C N
OH

OH

O O

COPr-i
C

H
N

O
OH

I II III

O
Pr-i

O O

C
CH O

Pr-i

HO N
OH

- 2 H2O
O O

N
OH

Pr-i

18

16в

 
Схема 15 
 

За да обясним неговото получаване предположихме, че реакцията отново минава 

през образуване на нитрозо структурата I и нейните тавтомерни форми II и III. След 

тяхното формиране е възможно да протече атака от азотния атом към карбонилната 

група от лактоновия пръстен или към кето групата от заместителя. Само в този 

конкретен случай ние изолирахме продукт, в който е осъществена втория тип атака, 

водеща до формирането на нов пиролов пръстен. Бихме могли да обясним този факт с 

по-лесната енолизация в съединение 16в в сравнение с другите използвани кетони. 

С помощта на квантово-химични изследвания установихме, че енергетичните 

бариери на двете реакции - атака на азотния атом към карбонилната група от 

лактоновия пръстен или към кето групата от заместителя, са ниски, съответно 31 и 18 

kJ mol-1 и енергетичната бариера на реакцията, в която се осъществява атака от страна 
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на азотния атом към кето групата от заместителя е с около 13 kJ mol-1 по-ниска в 

сравнение с бариера на реакцията, когато N-атом атакува карбонилната група от 

лактоновия пръстен. 

Както се вижда и от Таблица 6, с най-нисък добив протича реакцията с  

3-бензоилкумарина 16б. Предполагаме, че този факт се дължи на понижения частичен 

положителен заряд при карбонилния въглероден атом вследствие на спрежение между 

бензеновото ядро (+I, +M ефект) и карбонилната група и от там до по-слабите му 

електрон-акцепторни свойства в сравнение с другите кето групи (COBu-t и COPr-i). 

Това от своя страна влияе неблагоприятно още на първия етап на реакцията - 

присъединяване на нитрометан по реакция на Михаел. 

В резултат от взаимодействието на 3-ацетил-2Н-хромен-2-она 16г в изучаваната 

реакция бяха получени два продукта - енолната форма на продукта на присъединяване 

на нитрометан по реакция на Михаел 19 и 3-ацетилпиролидина 20 с добиви съответно 

75% и 11%. Стабилни енолни форми на продукти на присъединяване на 3-ацетил- 

кумарин 16г са изолирани и по-рано с други нуклеофили [72]. Това вероятно е 

основната причина в повечето реакции той да проявява по-различно поведение от 

останалите ацилкумарини [73,74,75]. 

O O

C

OH

N

COCH3

O

O
OH

O2NH2C

O

CH3

H
19 20  

 

Таблица 7. Реакция на 3-ацетил-2Н-хромен-2-она 16г с CH3NO2 в присъствие на 

Et3N 

Продукт Време, часа Добив, %

19 
46 

75 

20 11 
 

Трябва да отбележим, че успяхме да разработим нова и лесна процедура за 

разделяне на двата реакционни продукта, базирана на различната им разтворимост. При 

фракционна екстракция от метиленхлоридния екстракт се изолира енолната форма на 

продукта на присъединяване на нитрометан по реакция на Михаел 19. От 

етилацетатния екстракт се изолира пиролидинът 20. При разработване на реакционната 

смес с отстраняване на излишния разтворител чрез дестилация при понижено налягане 

получихме различен резултат - маслото след дестилация изкристализира в смес от 
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разтворители хексан / метиленхлорид. От него с добив 92% беше възстановен 

изходният 3-ацетилкумарин 16г, а 3-ацетил-пиролодиндионът 20 не беше изолиран. 

Този резултат още веднъж потвърди, че при първия етап на изучаваната реакция при 

нагряване на реакционната смес равновесието се изтегля напълно в посока на 

изходните реактанти. Получаването на продукта на прегрупировка, макар и само 11%, в 

слабо кисела среда вероятно се дължи на различната стабилност на кето формата на 

продукта 19 в тези условия, което от своя страна прави възможно получаването на 

пиролидиновия продукт 20. 

Реакцията беше проведена и с 3-нитро-2Н-хромен-2-он 21. С добив 90% беше 

получен и изолиран продуктът на присъединяване на нитрометан по реакция на Михаел 

22. Продукт на прегрупировка не се получава тъй като съединение 22 преминава в 

енолната си форма 23. С помощта на ЯМР изследвания беше установено, че в разтвор 

съществува равновесие между кето- 22 и енолната 23 форма на продукта. При 

сравняване на спектрите в разтворител ДМСО се вижда, че след седмица съединение 22 

изцяло се превръща в енолната си форма 23. 
 

O O

NO2 CH3NO2, Et3N

21
O O

NO2

22

CH2NO2

 
O O

NO2

22

CH2NO2

O O

N

23

O2NH2C

O

O

H

 

Схема 16 Схема 17 

 

Очевидно е, че за разлика от другите 3-заместени кумарини, 3-ацетил- 16г и  

3-нитрокумарина 21 формират стабилни енолни форми, които от своя страна не търпят 

прегрупировки. 

Реакцията бе проведена и с 3-хлоро-2Н-хромен-2-он 24. В този случай не полу- 

чихме пиролидиново производно. Беше получен и изолиран нов продукт с кондензиран 

азетидинов цикъл - 2-хидрокси-2,2а-дихидрохромено[3,4-b]азет-3-он 25 (Схема 18). 
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Таблица 8. Реакция на 3-хлоро-2Н-хромен-2-он 24 с CH3NO2 в присъствие на 

Et3N 

Време, часа Добив, %

48 20 

480 55 
 

Както се вижда от резултатите добивите на продукта нарастват при по-

продължително провеждане на реакцията. Получават се сложни реакционни смеси, от 

които не са изолирани и охарактеризирани други странични продукти. Предполагаме, 

че получаването на продукта отново преминава през формиране на интермедиатната 

структура II и последваща атака на азотния атом към въглероден атом С3, свързан с 

хлора и съответно носещ значителен частичен положителен заряд δ+. Протича реакция 

на вътрешномолекулно нуклеофилно заместване с формиране н нов четиричленен 

пръстен. Възможността за протичане на такъв тип взаимодействие най-вероятно се 

дължи на факта, че Cl атом е много добра напускаща група, което спомага за 

формирането на крайния продукт 25. 
 

2.2. Прегрупировка при незаместен кумарин 
 

Като тест за определящото влияние на заместителя в положение 3 върху хода на 

реакцията ние проведохме взаимодействието и с незаместен кумарин 26. Като 

очаквахме и в този случай протече реакция на прегрупировка, но за по-дълго 

реакционно време в сравнение с предишните примери. За 120 часа получихме и 

изолирахме пиролидина 27 с 21%. При по продължително реакционно време (312 часа), 

реакционната смес се усложни допълнително и успяме да изолираме едва 11% от 

продукта 27. 

OH

N
O

O OH

27  
Таблица 9. Реакция на 2-оксо-2Н-хромена 26 с CH3NO2 в присъствие на Et3N 
 

Време, часа Добив, %

120 21 

312 11 
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2.3. Прегрупировка при кумарини с електронодонорни заме- 

стители в положение 3 
 

Независимо, че реакциите на спрегнато нуклеофилно присъединяване не са 

характерни за кумарини, чиито заместители в положение 3 притежават електрон-

донорни свойства, ние решихме да проверим и тяхното поведение в условията на 

изучаваната реакция. Подбрахме 3-метилкумарин 28а, който е с +I ефект. Фениловият 

заместител в кумарина 28б притежава подобни ефекти, но за разлика от 28а при него 

има възможност за спрежение с двойната връзка от хроменовия пръстен. Заместителят 

в 3-хидрокси-2Н-хромен-2-он 28в притежава -I и +М ефект. В нито един от случайте, 

обаче не бяха забелязани промени в изходните субстрати в използваните реакционни 

условия. 

O O

R

OH

N

R

O

O OH

28а-в  
R = CH3 (a), C6H5 (б), OH (в) 

Схема 19 
 

2.4. Прегрупировка при аналози на кумарина 
 

За да разширим приложението на изучаваната реакция бяха проведени 

изследвания и с хемоизомера на 3-фосфонокумарина 1: 3-етоксикарбонил-1,2-бенз- 

оксафосфорин 29. 

При провеждането на реакцията с оксафосфорина 29 получихме и изолирахме 

само продукт на присъединяване по реакция на Михаел на нитрометана. И в този 

случай, както и при предишни изследвания [76], се получава смес от диастереоизомери 

по фосфорния атом от цикъла. Съотношението между тях - 1:0.6, определихме с 

помощта на 31Р-ЯМР спектър. Това съотношение не зависи от вида на използваната 

база и вероятно се дължи на различната стабилност на стереоизомерите. 
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O

COOEt

OEt
CH3NO2

O
P

O

COOEt

OEt
O

P O

COOEt

OEt

CH2NO2 CH2NO2

база Et3N или KF
29 30б30а  

Схема 20 

21



Таблица 10. Реакция на 3-етоксикарбонил-1,2-бензоксафосфорин 29 с CH3NO2 в 

присъствие на Et3N 

База Време, часа Добив, %

Et3N 22 64 

KF 24 87 

 

Аналитичните и спектроскопските данни за новополучените съединения от 

секция 3.2. на настоящата дисертация са в съответствие с предложените структури, 

като за съединения 15а и 17а е направен и рентгено-структурен анализ. 

Във всички новосинтезирани съединения производни на пиролидин-2,5-диона 

сигналите за 3-Н и 4-Н са дублет от дублети в интервалa 3.45-4.50 и 4.23-5.07 ppm. 

Изключение прави пиролидина 27, получен от незаместеният кумарин 26, при който 

има два 4-Н протона съответно при 2.56 и 3.04 ppm. 
 

Таблица 11. Химични отмествания δH3, δH4 и константи на спин-спиново 

взаимодействие 3JHH в новополучените пиролидини 
 

R δH3, ppm δH4, ppm 3JHH, Hz 
PO(OEt)2 3.45 3.96 – 4.17 4.6  
COOEt 3.80 4.27 5.1  

CONMe2 4.25 4.32 3.6  
CN 4.50 5.07 4.1  

COBu-t 4.00 4.38 4.5  
COPh 4.43 5.03 4.2  
COPr-i 4.18 4.23 4.8  
COCH3 4.16 4.28 4.5  

H 4.27 2.56 3JHH = 4.8, 2JHH = 17.4 
3.04 3JHH = 9.0, 2JHH = 17.4 

 

Измерените константи при протони 3-Н и 4-Н са в интервала 3JHH = 3.6 - 5.1 Hz, 

което отговаря на синклинално разположение между 3-H и 4-H атомите. Измерените 

диедрични ъгли - H3-C3-C4-H4 от рентгено-структурния анализ за съединения 9, 15а и 

17а (Фигури 1, 6 и 7) са съответно 133.35◦, 146.05◦ и 140.98◦, а C(R)-C3-C4-C(Ph) - 

107.75◦, 93.84◦, 101.17◦. 

N OO
OH

H

H R

OH

3.6 - 5.1 Hz
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Фигура 6. Кристална структура на съединение 15а Фигура 7. Кристална структура на съединение 17а 

 

При 1-хидрокси-3-(2-хидроксифенил)пиролидин-2,5-диона 27 в положе- 

ние 3 на пиролидиновия пръстен е разположен хидроксифенилния заместител, а при 

въглероден атом C4 са разположени два Н атома: 
 

N OO
OH

H

H H

OH
17.4 Hz

9.0 Hz

4.8 Hz

 
 

В тази връзка са определени следните константи на спин-спиново 

взаимодействие: 3JHH = 4.8 Hz, която определя антиклинално разположение между два 

водородни атома и диедричен ъгъл между тях около 130◦; 3JHH = 9.0 Hz, която определя 

синперипланарно разположение на два Н атома и диедричен ъгъл около 20◦. 

Последната определена константа на взаимодействие е 17.4 Hz, която отчита взаимо- 

действието на двата геминални Н атома в положение 4 на пиролидиновия пръстен. 

От константите на спин-спиново взаимодействие за съединения 19 и 23 опреде- 

лихме, че Н-4 атомите и двата Н от нитрометилната група са разположени 

синклинално. В съединение 22, константата на взаимодействие между Н-3 и Н-4 опре- 

деля аксиално разположение на двата заместителя: 
 

O O

H

H

H

NO2

6.9 Hz

7.8 Hz C
O
H

CH3
11.7 Hz

 O O

H

H

H

NO2

N
O
H

O

4.2 Hz

15.0 Hz

 
O

HO2NH2C

NO2

H

O

6.0 Hz

 

 

23



3. Кватово-химични изследвания върху механизма на новооткритата 

прегрупировка 1 
 

За да изясним механизма на описаните по-горе процеси, включващи реакция на 

Неф и следваща циклизация и формиране на пиролидинов пръстен, моделирахме 

различни реакционни пътища за отделните етапи на химичното превръщане. Условно 

разделихме процеса на три основни етапа (Схема 1): 

1. Присъединяване на нитрометан по реакция на Михаел. 

2. Изомеризация на нитрометиловата група до нитрозохидроксиметилова. Този 

етап включва базично катализирана тавтомерна трансформация до нитроната А, която е 

типична за нитросъединения с H-C-NO2 група. Следващата стъпка е пренос на кисло- 

роден атом от азотния към въглеродния атом, характерно за реакцията на Неф, която 

може да се осъществи по различни пътища, и води до получаване на нитрозо 

структурата I. 

3. Последният етап на процеса е тавтомеризацията на нитрозохидроксиметилова 

група - I до II и III) и атака на азотния атом към въглерода от С=О групата до фор- 

миране на новата връзка N-C и съответно формиране на нов пет членен хетероцикличен 

пръстен. Крайният продукт се образува след отваряне на лактоновия пръстен. 
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Схема 1 
 

 
                                                 
1 Поради големия брой моделирани интермедиати и преходни състояния, в настоящата част 3 номерацията е различна от тази в част 
Резултати и обсъждане - част 1 и 2. 
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3.1. Предходни изследвания на механизма на реакцията на Неф 
 

Направеното предположение за етап 2 на предложения от нас механизъм, до 

получаване на структура V (Схема 2), съвпада с известните от литературата етапи от 

реакция на Неф. Реакцията за превръщане на нитросъединения в карбонилни, както е 

описана от Неф [3], съгласно Балини включва протониране в силно кисела среда на 

нитронатната сол II, получена от базично катализирания етап на тавтомерно 

превръщане на нитроалкана I [6]. Следва присъединяване на вода към С=N  връзката в 

протонираната форма IV на нитроновата киселина III, водещо до получаване на 

интермедиата V. Този интермедиат се разпада с отделяне на вода, хипоазотиста 

киселина и карбонилното производно VI: 
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Схема 2 
 

В литературата са предложени предполагаеми механизми на реакция на Неф с 

участие на съседни функционални групи. Интересно е предложението на Кравчик и 

съавтори [77], които предполагат, че карбоксилната хидроксилна група в γ-позиция 

спрямо нитро групата, атакува въглеродния атом свързан с двойна връзка в 

нитроновата киселина VIII и формира петчленен лактонов пръстен. Следват етапи на 

дехидратация на дихидроксиамино групата до оксим и отваряне на пръстена до 

получаване на структура IX, която в хода на реакцията лесно се циклизира, давайки 

крайния продукт X (Схема 3): 
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Схема 3 
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Предложеният от авторите механизъм отново е за процес протичащ във водна 

среда, а ние установихме, че в нашия случай продукта се получава преди добавянето на 

вода и киселина. В секция 3.2. от настоящата дисертация подробно беше разгледан 

предложения механизъм от Балини и сътрудници [7], които поучават кетони от 

вторични нитро съединения в присъствие на база DBU и разтворител ацетонитрил. 

Механизмът, който авторите предлагат минава през формирането на тричленен 

оксазиридинов пръстен. 

При изследване тавтомеризацията на нитрометана, Бок и сътрудници [78] чрез 

квантово-химични изследвания определят, че активиращата енергия на процеса е 

изключително висока, от порядъка на 335 кJ mol-1. По тази причина, най-често аци-

нитро съединенията се получават при подкисляване на техни соли. Земан и съавтори 

изследват механизма на формиране на аци-нитрометан чрез метод, основан на теорията 

на функционала на плътността (ТФП) (B3LYP/6-31G**), като преносът на протон се 

извършва междумолекулно, с помощта на молекула вода или амоняк. Активиращите 

енергии в тези два случая са съответно 151 кJ mol-1 и 104 кJ mol-1. 
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Крапковский и съавтори [79], в теоретичното си изследване с ТФП (Таблица 1) 

за формирането и деструкция на аци-форми на нитрометан и динитрометан, казват, че  
 

  Таблица 1 Енергетични бариери (kJ mol–1 ) 

CH3NO2 H2C N
O

OH
HC N O

H2OXI XII
XIII

Метод ∆EXI,XII ∆EXII,XIII 
MP2/RHF/DZV 88.2 46.9 

MP3 69.5 –34.1 
MP4 (DQ 72.2 39.5 

Схема 4 CCD 71.8 –41.1 
формирането на аци-формите е скоростоопределящият етап в изследваните от тях 

реакции: 

 

3.2. Присъединяване по реакция на Михаел 
 

Първият етап на процеса, присъединяването на CH3NO2 към кумарина води до 

получаване на 4-нитрометил-2-оксохроман 2 и той е благоприятстван енергетично с 75 

kJ mol-1. 
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Първоначално моделирахме взаимодействието на кумарина 1 с аци-формата на 

нитрометан CH2NO2H, която е с 104 kJ mol-1 по-нестабилна от нитрометан. Форми- 

раният реакционен комплекс RC[1:CH2NO2H]/2 е с относителна енергия 91 kJ mol-1 и 

по-стабилен от системата [1+CH2NO2H] с 13 kJ mol-1. В преходното състояние 

TS[1:CH2NO2H]/2 с относителна енергия 161 kJ mol-1 синхронно с образуването на C-C 

връзката се осъществява и пренос на H атом от –NO2H към C3 атома (Фигура 1). 

Поради високите относителни енергии на реакционния комплекс и преходно състояние, 

ние разгледахме и случая, при който реакцията протича с първоначално депротониране 

на нитрометана от триетиламина. Бяха намерени два стабилни комплекса на получения 

CH2NO2
- с кумарина: RC[1:CH2NO2]-/[2]- (1) А и RC[1:CH2NO2]-/[2]- (1) B. В газова 

фаза първата структура е по-стабилна с 35 kJ mol-1 (на ниво B3LYP/6-311+G*) поради 

наличието на две слаби водородни връзки, но при отчитане ефекта на разтворителя 

относителните енергии и на двете структури са оценени на -18 kJ mol-1 (на ниво  

MP2:PCM/6-311+G*//B3LYP/6-311+G*). От този комплекс през преходно състояние 

TS1[1:CH2NO2]-/[2]- (1) се получава анионният интермедиат [2]- (1) с Еотн = -64 kJ mol-1. 

Енергетичният бариер за тази реакция на присъединяване е едва 22 kJ mol-1. Крайният 

продукт на реакцията на Михаел може да бъде получен чрез директно протониране при 

C3 на получения интермедиат [2]- (1) от Et3NH+(Фигура 2). 

Процесът на тавтомеризация на интермедиата 2 до 3 беше моделиран и с 

незаредената система (Фигура 1). В преходното състояние TS2/3 преносът на протон от 

метиленовата група към нитрогрупата се осъществява чрез формиране на четиричленен 

цикъл и структурата е с висока относителна енергия, 232 kJ mol-1. При наличие на вода, 

реакцията може да протече и през хексагоналното преходно състояние [TS2/3 (2)]w с 

Еотн = 105 kJ mol-1 и енергетичен бариер от 198 kJ mol-1. Оптимизирани са няколко 

структури на интермедиата 3, които се различават по ориетацията на OH групата като 

Е-изомерът, 3 (1) е по-стабилен с 7 kJ mol-1. Образуването на аква-комплекса [3 (2)]w 

стабилизира Z-изомера 3 (2) с 19 kJ mol-1, но като цяло тавтомеризацията на 2 до 3 

остава ендотермичен процес. 

В обобщение на този етап от процеса, реакцията на Михаел между кумарина 1 и 

депротониран нитрометан протича през енергетичен бариер от 22 kJ mol-1, а тавтоме- 

ризацията на структура 2 до 3 може да се осъществи с допълнителна протонодонорна/ 

протоноакцепторна молекула с енергетичен бариер от 198 kJ mol-1. 
 

27



Фигура 1. (а) Енергетична диаграма на 

реакцията на присъединяване по Михаел на 

CH3NO2 към кумарина 1. (б) Структури на 

реакционните комплекси, преходни състояния 

и интермедиати за този етап (показан е само 

σ-скелета, разстоянията са в Å, а ъглите в 

градуси). 

Фигура 2. (а) Енергетична диаграма на реакцията на 

присъединяване по Михаел на CH2NO2
- към кумарина 1. 

(б) Структури на реакционните комплекси, преходни 

състояния и интермедиати за този етап (показан е само 

σ-скелета, разстоянията са в Å, а ъглите в градуси). 

 
 

3.3. Миграция на кислороден атом (реакция на Неф) 
 

Чрез квантово-химични изследвания опитахме да проверим възможно ли е 

нашата новооткрита прегрупировка да протича по механизмите, предложени в 

литературата [6,7,78]. Разгледахме и други възможни варианти, които не са 

публикувани до момента. Най-съществената част от този етап е преносът на кислород 

от азотния атом към въглеродния: 

N
`R

R OH

O
N

`R

R
O

OH

 
 

Моделирахме няколко възможни механизма, в зависимост от реакционната 

среда: 

3.3.1. Реакция в кисела среда, подпомогната от Н2О 
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 3.3.2. Реакция с формиране на тричленен оксизиридинов пръстен 

 3.3.3. Реакции с участие на триетиламин 

 3.3.4. Бимолекулна реакция в основна среда с образуване на димер 

 

3.3.1. Реакция в кисела среда, подпомогната от молекула вода 
 

В рамките на разглеждания механизъм, миграцията на кислород от нитро 

групата към съседния въглероден атом, беше моделирана като: 

 процес в изолирана неутрална молекула 

 процес подпомогнат от една или две молекули вода 

 процес с предварително протониране на нитро групата и допълнителна молекула 

вода. 

В отсъствие на вода моделирахме директен трансфер на кислороден атом от N 

към C през тричленен пръстен и този реакционен механизъм е разгледан в точка 3.2. 

В присъствие на вода кислородният трансфер се извършва чрез последователно 

присъединяване на молекула вода към C атом от метиленовата група в интермедиат 3 и 

елиминиране на молекула вода от протонираната форма на нитроновата киселина, при 

което се получава нитрозохидроксиметилов интермедиат 6. Моделирахме два пътя за 

присъединителния етап водещ до получаване на следващия интермедиат 5. Преходните 

състояния в двата случая включват формиране на O-C връзка между водната молекула 

и въглеродния атом от метиленовата група. Ако протонният трансфер от същата водна 

молекула към N атом от NO2H групата се извършва едновременно с формирането на  

O-C връзката, тогава реакционният бариер (виж TS[3 (2)]w/5 (1)) за формирането на 

интермедиата 5 (1) е значителен, 241 kJ mol-1. Ако процесът е подпомогнат от 

допълнителна молекула вода, през т.нар. механизъм на протонна совалка [80,81], 

тогава този протонен пренос се извършва директно към отрицателно заредения 

кислороден център от нитроновата групата, който е много по-добър протонен акцептор 

от азотния атом. По тази причина енергетичният бариер за процеса, подпомогнат от 

втора молекула вода през преходно състояние [TS[3 (2)]w/7 (1)]w и водещ до 

образуване на интермедиата [7 (1)]w е 130 kJ mol-1, много по-нисък от предишния. 

Относителната енергия на интермедиата [7 (1)]w е отрицателна, Eотн = -41 kJ mol-1, като 

структурата е по-стабилна от интермедиати [3 (2)]w и 5 (1). 

Според енергетичната диаграма представена на Фигура 3, интермедиатът 5 (1) 

може да бъде трансформиран през ниско енергетичните преходни състояния  
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TS5 (2)/P1, Еотн = 71 kJ mol-1, и TS5 (2)/[6 (1)]w, Еотн = 86 kJ mol-1, както до продукта P1 

от реакцията на Неф (с елиминиране на NH(OH)2), така и до интермедиат 6 (1), водещ 

след това до формиране на пиролидинов пръстен. Енергетичната бариера за преходното 

състояние за превръщане на 5.2 до 6.1 (TS5.2w/6.1w) е по-висока, 101 kJ mol-1, в следствие 

на по-високата стабилност на изходния интермедиат 5.2w. 

Тъй като реакцията се провежда в кисела среда беше моделиран и трети вариант 

на процеса чрез присъединяване/елиминиране на вода, при който субстратът е 

първоначално протониран [3 (2)]+w (Фигура 4). Протонирането на нитроновата група в 

интермедиата 3 (2) от хидроксониев йон води до получаване на комплексите [3 (2)]+w 

(1) и [3 (2)]+w (2), които са енергетично по-неизгодни съответно с 51 и 41 kJ mol-1. 

Присъединяването на водната молекула към C=N връзката в [3 (2)]+w (2) и 

едновременен трансфер на протон от водата към N през преходно състояние TS[3 

(2)]+w (2)/[5 (1)]+ води до протонирана форма на интермедиат 5, [5 (1)]+. Енергетичната 

бариера на тази стъпка (над 150 kJ mol-1) е значителна, подобно на не протонираното 

преходно състояние TS[3 (2)]w/5 (1) (Еотн = 237 kJ mol-1). Алтернативно, протон от 

водна молекула може да бъде трансфериран до карбонилния кислороден атом от 

лактона образувайки протонирана форма на 7 (1), [7 (1)]+. Енергетичният бариер за този 

процес, 102 kJ mol-1, е по-нисък от предишния такъв. Веднъж формиран, интермедиатът 

[7 (1)]+ може да бъде депротониран до 7 (1) и след това да се трансформира до 6 (1) по 

описания вече начин. 

В заключение, превръщането на метилнитроинтермедиата 2 в нитрозохидрокси- 

метилинтермедиата 6 (1) в кисела среда може да се извърши чрез вътрешен протонен 

пренос и присъединяване/елиминиране на молекула вода с помощта на втора водна 

молекула. Трите ключови преходни състояния от тази част на реакцията са  

[TS2/3 (2)]w, [TS[3 (2)]w/7 (1)]w, и [TS7 (1)/[6 (1)]w]w с енергетични бариери от 105, 

126 и 101 kJ mol-1. Алтернативно, като продукт от реакцията на Неф през интермедиат 5 

(2), може да бъде получен алдехид. 
 

3.3.2. Реакция с формиране на тричленен оксазиридинов пръстен 
 

Доколкото ни е известно за първи път Балини и сътрудници [7] предлагат 

реакционен път, който минава през тричленно преходно състояние. Ние моделирахме 

такъв пренос на кислородния атом през тричленно преходно състояние TS3 (1)/4 (1) 

или TS3 (2)/4 (2) (Фигура 5). По този начин се получават двете структури 4 (1) и 4 (2) 

на интермедиат с тричленен оксазиридинов пръстен с относителна енергия, оценена  
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Фигура 3. (а) Енергетична диаграма на 

реакцията на миграция на кислороден атом, 

подпомогната от вода. (б) Структури на 

реакционните комплекси, преходни състояния и 

интермедиати за този етап (показан е само σ-

скелета, разстоянията са в Å, а ъглите в градуси). 

Фигура 4. (а) Енергетична диаграма на реакцията на 

миграция на кислороден атом в кисела среда, 

подпомогната от вода. (б) Структури на 

реакционните комплекси, преходни състояния и 

интермедиати за този етап (показан е само σ-скелета, 

разстоянията са в Å, а ъглите в градуси). 

 

съответно на 58 и 44 kJ mol-1, като и двете структури са по-нестабилни от формите на 

предишния интермедиат 3. Опитът да се постигне пълно преместване на O при C атом 

от пръстена през TS4 (1)/P1 води до разкъсване на C-N връзката, съпроводено от 

формиране на алдехидна група (свързана към C4 атома от кумариновия пръстен) и 

NOH, които са продуктите на реакцията на Неф [3]. Енергетичният бариер за  

TS4 (1)/P1 на този етап спрямо съответния интермедиат 4 (1) е 149 kJ mol-1, но 

крайният продукт P1 е много стабилен, с относителна енергия -90 kJ mol-1. Тъй като 

реакцията на Неф тече и в отсъствието на разтворител, е полезно да се представят и 

стойностите, изчислени за изолираните молекули: относителните енергии на 

интермедиатите 3 (1) и 4 (1) са съответно 44 и 95 kJ mol-1, а енергетичните бариери за 

TS3 (1)/4 (1) и TS4 (1)/P1 са 169 и 116 kJ mol-1. Поради относително високите 

реакционни бариери реакцията на Неф по принцип протича при висока температура. 
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3.3.3. Реакции с участие на триетиламин 
 

Тъй като установихме експерименално, че реакцията на Неф може да протече и в 

основна среда в присъствие на триетиламин, моделирахме два типа влияние на базата 

като за модел използвахме триметиламин: 

- чрез свързване към протона от NOH групата чрез водородна връзка  

([TS3/4]b (1)) или 

- чрез свързване на азотния атом на амина към мигриращия кислороден атом от 

CH2NO2H групата ([TS3/4]b (2)). 
 

 
Фигура 5. (а) Енергетична диаграма на 

реакцията с формиране на тричленен 

оксазиридинов пръстен.  

(б) Структури на реакционните комплекси, преходни 

състояния и интермедиати за този етап (показан е само σ-ске-

лета, разстоянията са в Å, а ъглите в градуси). 
 

Фигура 6. (а) Енергетична диаграма на реакцията 

на миграция на кислороден атом с участие на 

триметиламин. 

б) Структури на реакционните комплекси, преходни 

състояния и интермедиати за този етап (показан е 

само σ-скелета, разстоянията са в Å, а ъглите в 

градуси). 

 

Първият подход е свързан с основните свойства на триетиламина, а вторият – с 

възможноста за образуване на триметиламиноксид. Образуването на Н връзка 

стабилизира съществено изходното съединение 3 с около 57 kJ mol-1, в следствие на 
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което енергетичният бариер на реакцията се повишава в сравнение с реакцията без 

участие на амина. Преносът на кислороден атом със свързан към него азотен атом от 

Me3N през [TS3/4]b (2) има също висок енергетичен бариер, 254 kJ mol-1, с 90 kJ mol-1 

по-висок от бариера в отсъствие на амин. Присъствието на базата в комплекса [4]b (2) 

дава възмжност за образуване на йонна двойка [4]-:bН+ при депротониране на NOH 

групата и протониране на амина, което е съпроводено с отваряне на тричленния 

пръстен и окончателен пренос на кислородния атом към въглеродния. Анионната част в 

този комплекс [4]-:bН+ реално е анион на интермедиата 6 (1) с депротонирана ОН 

група. Така, от комплекса [4]-:bН+ лесно се получава интермедиата 6 (1) след връщане 

на протона от базата, което протича спонтанно през структура, означена на фигура 6 

като TS[4]-:bН+/[6 (1)]b. По този начин, ако интермедиатът 4 е получен по друг начин 

(например през TS3/4), в присъствие на Еt3N той образува комплекса [4]-:bН+, който 

спонтанно се превръща в нитрозохидроксиметиловия интермедиат 6 (1) (Фигура 6). 

 

3.3.4. Бимолекулна реакция в основна среда с образуване на димер 
 

Последният начин за пренос на кислороден атом в интермедиат 3, който 

моделирахме, включва подпомагане на процеса от молекула нитрометан. В този случай 

нитрометанът играе роля на „кислородна совалка“, по аналогия с наименованието 

„протонна совалка“. Моделните структури (реакционни комплекси, преходни 

състояния и интермедиати) са оптимизирани в разтворител нитрометан и докладваните 

енергетични стойности са получени на ниво B3LYP:PCM(nitromethane)/6-311+G*. 

Началната система, Ia или I (1)/I (2), се състои от разгледания в предната част 

интермедиат 3 (1) и съответната „кислородна совалка“. Тъй като тези структури не се 

вписват явно в разгледаните вече реакционни етапи, сме използвали римски цифри за 

означаването им, като идексът „а“ е използван за обозначаване на анионните видове. 

При моделирания от нас процес молекулата на нитрометана отдава един 

кислороден атом от нитрогрупата към С атом от HCNO2H групата на кумариновото 

производно, и същевременно приема един О атом от тази група към въглеродния си 

атом. За да се осъществи такъв обмен на кислородни атоми е необходимо въглеродните 

атоми и в двете молекули да са в sp2 хибридизация. Затова моделирахме процеса не с 

неутрална молекула нитрометан, а с тавтомерната и форма CH2NO2H и с аниона 

[CH2NO2]-, тъй като процесът протича в основна среда. И в двата случая реакцията на 

пренос на О протича с междинно образуване на интермедиат с една или две N-O-C 
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мостови връзки между двете молекули (Фигури 7 и 8). Енергетичните бариери за 

образуване на интермедиатите са 162 и 173 kJ mol-1 (съответно за реакция с CH2NO2H и 

с [CH2NO2]-), а бариерите за разпадане на интермедиатите са по-ниски. 

От получения интермедиат, след пренос на протон от NOH групата към 

трансферирания кислороден атом, се получава интермедиат 6 (1). 

 

 
Фигура 7. (а) Енергетична диаграма на процеса на пренос 

на кислород чрез CH2NO2
- в ролята на „кислород-

на совалка” (ниво B3LYP:PCM(nitromethane)/6-311+G*). (б) 

Структури на реакционните комплекси, преходни състояния 

и интермедиати за този етап (показан е само σ-скелета, 

разстоянията са в Å, а ъглите в градуси).  
 

 

 
Фигура 8. (а) Енергетична диаграма 

на процеса на пренос на кислород 

чрез тавтомера CH2NO2H в ролята на 

„кислородна совалка” (ниво 

B3LYP:PCM(nitromethane)/6-311+G*).  

(б) Структури на реакционните комплекси, преходни състояния 

и интермедиати за този етап (показан е само σ-скелета, 

разстоянията са в Å, а ъглите в градуси). 

 

 

От направените до тук квантово-химични изследвания, можем да заключим, че 

процесът на миграция на кислороден атом (реакция на Неф), протича най-лесно когато 
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е подмомогнат от молекула вода през преходни състояния [TS[3 (2)]w/7 (1)]w и  

[TS[7 (1)]w/6 (1) w]w с относителни енергии съотв. 126 и 101 kJ mol-1 и енергетични 

бариери съответно 130 и 142 kJ mol-1. Следващият енергетично по-неизгоден случай е 

при преминаване през тричленен оксазиридинов пръстен, където енергетичните барие- 

ри за формиране на тричленният пръстен и съответно отварянето му са 164 kJ mol-1 и 

152 kJ mol-1 (TS3 (1)/4 (1), TS4 (2)/6(3)). Другите два моделирани механизма - с участие 

на триетиламина или формиране на димери с молекула нитрометан са по-високо 

енергетични и съответно по-неизгодни. 

 

3.4. Циклизация - формиране на пиролидинов пръстен. 
 

Преди да моделираме циклизацията и формирането на пиролидиновия пръстен, 

ние изследвахме тавтомерните равновесия в нитрозохидроксиметиловата група в 

интермедиат 6 (1) (Фигура 9). По този начин искахме да определим кой е най-

стабилният тавтомер, както и кой от тях е със структура, подходяща за нуклеофилна 

атака към въглероден атом C2 в лактоновия пръстен на кумарина. Моделираните 

тавтомерни форми са хидрокси-N-хидроксииминометил 6 (2) и N-хидроксиамид 6 (3). 

И двете форми са по-стабилни от 6 (1) съответно с 89 и 109 kJ mol-1. Взаимното 

превръщане между различните тавтомерни форми се подпомага от молекула вода 

(която служи като протонна совалка) през преходните състояния [TS6 (1)/6 (2)]w и 

[TS6 (2)/6 (3)]w с енергетични бариери на преходите от 178 и 87 kJ mol-1, изчислени 

спрямо съответните интермедиати 6 (1) и 6 (2). 

Въпреки, че тавтомер 6 (3) е най-стабилен, неговата структура не е подходяща за 

следващата циклизация, тъй като неподелената електронна двойка при азотния атом 

няма подходяща ориентация и участва в спрежение с С=О връзката. По тази причина 

ние моделирахме циклизацията изхождайки от тавтомер 6 (2) (Фигура 9). 

Първоначално, карбонилната група от лактоновия пръстен на избрания тавтомер 

6 (2), с който решихме да продължим моделирането на механизма, бе протонирана. 

Нашето предположение бе, че тази стъпка би улеснила последващата атака от страна на 

азотния атом. Структура [6 (2)]+w се оказа с 51 и 67 kJ mol-1 по-нестабилна съответно от 

6 (2) и [6 (2)]w. Формирането на пиролидиновия пръстен от новополучената структура 

[6 (2)]+w протича лесно през преходно състояние [TS6 (2)/9]+w с енергетичен бариер 

едва 12 kJ mol-1. Следват етапите на отваряне на лактоновия пръстен и депротониране 

на карбонилните групи. Отварянето на пръстена се извършва синхронно с пренос на 
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протон между два кислородни атома (от протонираната лактонова карбонилна група 

към лактоновия кислороден атом). Преносът на протон може да протече по два 

възможни пътя - директен пренос на протона от единия към другия кислороден атом 

през тетрагоналното преходно състояние [TS9/P2]+w (1) или пренос през молекула вода 

през по-ниско енергетичното преходно състояние [TS9/P2]+w (2). Енергетичните 

бариери на двата процеса са оценени съответно на 200 и 85 kJ mol-1. Както се вижда, 

значително по-изгодно се оказва преносът да бъде извършен от молекула вода. 

Последната стъпка от механизма - депротониране на СОН групата от пиролидиновия 

пръстен до карбонилна от молекула вода протича почти спонтанно с енергетичен 

бариер от 5 kJ mol-1 през преходното състояние TS[P2]+w (2)/P2:H3O+ до формиране на 

крайния продукт Р2 (Фигура 10). 

 
Фигура 9. (а) Енергетична диаграма на тавтомерните равновесия в нитрозохидроксиметиловата група в 

интермедиат 6. (б) Структури на реакционните комплекси, преходни състояния и интермедиати за този 

етап (показан е само σ-скелета, разстоянията са в Å, а ъглите в градуси). 

 

В заключение можем да кажем, че етапа на циклизация - формиране на 

пиролидинов пръстен, е сравнително ниско енергетичен процес (12 kJ mol-1) след 

предварително протониране на лактоновата карбонилна група. Високо енергетичен се 

оказа етапът на тавтомеризация на структура 6.1 до подходящата за участие в следваща 

циклизация структура, 6.2, 178 kJ mol-1. Отварянето на лактоновия пръстен също 

изисква значително количество енергия - 129 kJ mol-1. 
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Фигура 10. (а) Енергетична диаграма на реакцията на формиране на пиролидинов пръстен в 

интермедиата 6 (2). (б) Структури на реакционните комплекси, преходни състояния и интермедиати за 

този етап (показан е само σ-скелета, разстоянията са в Å, а ъглите в градуси). 

 

Чрез квантово-химични изследвания моделирахме трите етапа на новооткритата 

прегрупировка включваща последователно присъединяване на нитрометан по реакция 

на Михаел, миграция на кислороден атом и циклизация на новообразуващия се 

пиролидинов пръстен. Енергетичните бариери на първия етап са 22 kJ mol-1 за 

присъединяване на депротониран нитрометан към кумарина 1 и 198 kJ mol-1 за 

тавтомеризация на структура 2 до структура 3. Вторият етап - миграцията на 

кислороден атом протича най-лесно когато е подпомогнат от молекула вода с 

енергетични бариери на присъединяване на молекула вода и следващо дехидратиране 

на получения интермедиат, съответно 130 и 142 kJ mol-1. Последният етап от реакцията, 

циклизацията, е ниско енергетичен процес (12 kJ mol-1). За да се осъществи той обаче 

трябва структура 6.1 да тавтомеризира до по-изгодната за атака структура 6.2, който 

процес е сравнително високо енергетичен, 178 kJ mol-1. 
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Oбобщение на резултатите: 
 

I. При изучаване на взаимодействието на диетиловия естер на 2-оксо-2Н-1-бензопиран-

3-фосфоновата киселина с нитрометан при различни реакционни условия е установено, 

че: 

1. В разтворител етанол и база калиев флуорид протичат последователно реакция на 

Михаел и отваряне на лактоновия пръстен след атака от молекулите на разтворителя, 

поведение аналогично на изучените по-рано естери и амиди на кумарин-3-

карбоксилната киселина; 

2. В отсъствие на разтворител с добър добив е изолиран продуктът на спрегнато 

присъединяване диетил 4-(нитрометил)-2-оксохроман-3-илфосфоната 5; 

3. При използване на органични бази (пропиламин, пиперидин и триетиламин) в разт- 

ворител етанол се получават смеси от изомерните продукти на отваряне на лактоновия 

пръстен етил 2-(диетоксифосфорил)-4-нитро-3-(2`-хидроксифенил)бутаноат 4а/б и 

диетил 2,5-диоксопиролидин-1-хидрокси-4-(2`-хидроксифенил)-3-илфосфоната 9; 

4. В отсъствие на разтворител първичния и вторичния амин дават смеси от съответните 

амиди - диетил 4-нитро-1-оксо-1-(пиперидин-1-ил)-3-(2`-хидроксифенил)бутан-2-ил- 

фосфонат 7 и диетил 4-нитро-1-оксо-1-(пропиламино)-3-(2`-хидроксифенил)бутан-2-

илфосфонат 8 и пиролидина 9, а с триетиламин се получава само пиролидиндиона 9 с 

висок добив. 

Получените резултати предполагат механизъм на формиране на пиролидиндиона 9, 

включващ последователно протичане на реакция на Михаел, реакция на Неф и 

молекулна прегрупировка, водеща до отваряне на лактоновия пръстен и формиране на 

нов пиролидинов. 

II. Разработен е нов, ефективен метод за синтез на 3,4-дизаместени пиролидин-2,5-

диони от 3-заместени кумарини. В хода на изследванията е установено, че: 

1. При взаимодействие на нитрометан с кумарини с електроноакцепторни заместители 

в положение 3 в присъствие на триетиламин се получават съответните пиролидинови 

производни 2,5-диоксопиролидин-3-карбоксилата 15а, 2,5-диоксопиролидин-3-карбокс- 

амида 15б, 2,5-диоксопиролидин-3-карбонитрила 15в, 4-пивалоилпиролидин-2,5-диона 

17а, пиролидин-2,5-диона 17б, 4-изобутирилпиролидин-2,5-диона 17в, 3-ацетилпиро- 

лидин-2,5-диона 20 с високи добиви. Изключение правят съединенията, които 

образуват стабилни енолни форми на продуктите на присъединяване по Михаел. 
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2. Незаместеният кумарин в същите реакционни условия реагира по-бавно и с по-нисък 

добив отново до пиролидиновото производно 1-хидрокси-3-(2-хидроксифенил)пироли- 

дин-2,5-дион 27; 

3. С кумарини, заместени с електронодонорни заместители в положение 3, взаимо- 

действие при тези условия не протича; 

4. Взаимодействието на 3-етоксикарбонил-1,2-бензоксафосфоринa 29 с нитрометан 

води до получаване на продукт на присъединяване по Михаел под формата на 

диастереоизомерна смес, независимо от вида на използваната база. И в този случай, 

както и при предишни изследвания, диастереоизомерите се различават само по 

конфигурацията  на фосфорния атом. 

III. В резултат на направените изследвания са синтезирани 21 неописани в литературата 

вещества като структурата им е доказана с помощта на елементен анализ, ИЧ-, ЯМР- и 

мас-спектри. За охарактеризиране на по-сложните системи са използвани допълнителни 

ЯМР-техники – DEPT, COSY, HMQC, HMBC и NOE и рентгеноструктурен анализ. 

IV. Чрез квантово-химични изследвания е установен най-изгодния реакционен път за 

новооткритата прегрупировка, включващ последователно присъединяване на нитро- 

метан по реакция на Михаел, миграция на кислороден атом и циклизация на 

новообразуващия се пиролидинов пръстен. Енергетичните бариери на трите етапа са 

съответно 198 kJ mol-1 (за тавтомеризация на структура 2 до структура 3), 130 и 164 kJ 

mol-1 (за миграцията на кислороден атом във водна среда и в отсъствие на вода), и 178 

kJ mol-1 (за тавтомеризация на структура 6.1 до 6.2, необходима за циклизацията до 

пиролидинов пръстен, която протича с нисък енергетичен бариер). 
 

Използвана литература: 
 

1 Bojilova, A.; Kostadinova, T.; Ivanov, C. Synth. Comm. 1989, 19, 2963. 
2 Bojilova, A.; Kostadinova, T.; Ivanov, C. Liebigs. Ann. Chem. 1989, 1041. 
3. Nef, J. U. Liebigs. Ann. Chem. 1894, 280, 263. 
4. Noland, W. E. Chem. Rev. 1955, 55, 137. 
5. Barret, A. G. M.; Graboski, G. G. Chem. Rev. 1986, 86, 751. 
6. Ballini, R.; Petrini, M. Tetrahedron 2004, 60, 1017. 
7. Ballini, R.; Bosica, G.; Fiorini, D.; Petrini, M. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 5233. 
8 Bojilova, A.; Ivanov, Ch. Synthesis 1984, 6, 489. 
9. Bojilova, A.; Ivanov, Ch. Synthesis 1984, 6, 489. 
10 Ivanov, C.; Bojilova, A. Chem Ber. 1978, 111, 3755. 
11. Wamhoff, H.; Schorn, G.; Korte, F. Chem. Ber. 1967, 100, 1296. 
12. Ghate, M. D.; Jadhav, V. B.; Shastri, L. A.; Kulkarni, M. V.; Kulkarni, G. M.; Chen, Ch.; Sun, Ch. 
Tetrahedron Lett. 2008, 49, 4394. 

39



 
13. Hargreaves, M. K.; Pritchard, J. G.; Dave, H. R. Chem. Rev. 1970, 70, 439. 
14. Lopez, S. N., Sortino, M.; Escalante, A.; Campos, F.; Correa, R.; Cechinel, V. F.; Nunes, R. J.; 
Zacchino, S. A. Drug Res. 2003, 53, 280-288, Chem. Abstr. 139 (2003) 292210. 
15. Stefanska, J.; Bielenica, A.; Struga, M.; Tyska, S.; Kossakowski, J.; Loddo, R.; Ibba, C.; Collu, D.; 
Marongiu, E.; La Colla, P. Central Eur. J. Biology 2009, 4, 362. 
16. Chien, S.-Ch.; Chien, M.-L.; Kuo, H.-T.; Tsai, Y.-Ch.; Lin, B.-F.; Kuo, Y.-H J. Agric. Food Chem. 
2008, 56, 7017. 
17. Sondhi, S. M.; Rani, R.; Roy, P.; Agrawal, S. K.; Saxena, A. K. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 
19, 1534. 
18. Lima, L. M.; Castro, P.; Machado, A. L.; Fraga, C. A. M.; Lugnier, C.; Concalves de Moraes, V. 
L.; Barriero, E. J. Bioorg. Med. Chem. 2002, 10, 3067. 
19. Groutas, W. C.; Brubaker, M. J.; Chong, L. S.; Venkataraman, R.; Huang, H.; Epp, J. B.; Kuang, 
R.; Hoidal, J. R. Bioorg. Med. Chem. 1995, 3, 375. 
20. Abdel-Aziz, A. A.-M.; ElTahir, K. E. H.; Asiri, Y. A. Eur. J. Med. Chem. 2011, 46, 1648. 
21. Chan, C. L.; Lien, E. J.; Tokes, Z. A. J. Med. Chem. 1987, 30, 509. 
22. Abdel-Aziz, A. A. - M. Eur. J. Med. Chem. 2007, 42, 614. 
23. Sami, S. M.; Dorr, R. T.; Alberts, D. S.; Solyom, A. M., Remers, W. A. J. Med. Chem. 2000, 43, 
3067. 
24. Wang, J. J.; Liu, T. Y.; Yin, P. H.; Wu,C. W.; Chern, Y. T.; Chi, C. W. Anticancer Res. 2000, 20, 
3067. 
25. Thaqi, A.; Scott, J. L.; Gilbert, J.; Sakoff, J. A.; McCluskey, A. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 
1717. 
26. Jindal, D. P.; Bedi, V.; Jit, B.; Karkra, N.; Guleria, S.;Bansal, R.; Palusczak, A.; Hartmann, R. W. 
Il Farmaco 2005, 60, 283. 
27. Curtin, M. L.; Garland, R. B.; Heyman, H. R.; Frey, R. R.; Michaelides, M. R.; Li, J.; Pease, L. J.; 
Glaser, K. B.; Marcotte, P. A.; Davidsen, S. K. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2002, 12, 2919. 
28. Verschueren, W. G.; Dierynck, I.; Amssoms, K. I. E.; Hu, L.; Boonants, P. M. J. G.; Pille, G. M. 
E.; Daeyaert, F. F. D.; Hertogs, K.; Surleraux, L. N. G.; Wigerinck, P. B. T. P. J. Med. Chem. 2005, 
48, 1930. 
29. Metobo, S. E.; Jin, H.; Tsiang, M.; Kim, Ch. U. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2006, 16, 3985. 
30. Banerjee, P. S.; Sharma, P. K. Med Chem Res 2011, DOI 10.1007/s00044-011-9615-3. 
31. Obniska, J.; Kolaczkowski, M.; Bojarski, A. J.; Duszynska, B. Eur. J. Med. Chem. 2006, 41, 874. 
32. Kaminski, K.; Obniska, J.; Dybala, M. Eur. J. Med. Chem. 2008, 43, 53. 
33. Obniska, J.; Kaminski, K.; Skrzynska, D.; Pichor, J. Eur. J. Med. Chem. 2009, 44, 2224. 
34. Obniska, J.; Byrtus, H.; Kaminski, K.; Pawlowski, M.; Szczesio, M.; Karolak-Wojciechowska, J. 
Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 6134. 
35. Kaminski, K.; Rzepka, S.; Obniska, J. Bioorg. Med. Chem.Lett. 2011, 21, 5800. 
36. Obniska, J.; Zejc, A.; Karolak-Wojciechowska, J. Il Farmaco 1999, 54, 423. 
37. Pawlowski, M. Chlon, G.; Obniska, J.; Zejc, A.; Charakchieva-Minol, S.; Mokrosz, M. Il Farmaco 
2000, 55, 461. 
38. Kaminski, K.; Obniska, J.; Wiklik, B.; Atamanyuk, D. Eur. J. Med. Chem. 2011, 46, 4634. 
39. Zajdel, P.; Subra, G.; Bojarska, A. J.; Duszynska, B.; Tatarczynska, E.; Nikiforuk, A.; Choinacka-
Wojcik, E.; Pawlowski, M.; Martinez, J. Bioorg. Med. Chem. 2007, 15, 2907. 
40. Zajdel, P.; Krol, j.; Grychowska, K.; Pawlowski, M.; Subra, G.; Nomezine, G.; Martinez, J.; 
Satala, G.; Bojarski, A.; Zhou, Z.; O`Donnell, M. J.; Scott, W. Molecules 2011, 16, 4104. 
41. Alexander, M. S., Stables, J. P., Ciechanowicz-Rutkowska, M., Hursthouse, M. B., Hibbs, D. E., 
Edafiogho, I. O., Farrar, V. A., Moore, J. A., Scott, K. R. Eur. J. Med. Chem. 1996, 31, 787. 
42. Wong, M. G.; Defina, J. A.; Andrews, P. R. J. Med. Chem. 1986, 29, 562. 
43. Tasso, S. M.; Bruno-Blanch, L. E.; Moon, S. C.; Estin, G. L. J. Mol. Struct. 2000, 504, 229. 

40



 
44. Mostowicz, D.; Wojcik, R., Dołezgac, G, Kałuza, Z. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 6011. 
45. Obniska, J.; Kaminski, K.; Skrzynska, D.; Pichor, J. Eur. J. Med. Chem. 2009, 44, 2224. 
46. Kaminski K.; Obniska, J. Bioorg. Med. Chem.2008, 16, 4921. 
47. Obniska, J.; Zejc, A.; Karolak-Wojciechowska, J. Il Farmaco 1999, 54, 423. 
48. Obniska, J.; Zagorska A. Il Farmaco 2003, 58, 1227. 
49. Obniska, J.; Dzierzawska-Majewska, A.; Zagorska A.; Zajdel, P.; Karolak-Wojciechowska, J. . Il 
Farmaco 2005, 60, 529. 
50. Katritzky, A.; Nair, S. K.; Witek, R. M.; Hutchins, S. M. ARKIVOC 2003 (V), 9. 
51. Obniska, J.; Kaminski, K.; Zagorska A.; Dzierzawska-Majewska, A.; Karolak-Wojciechowska, J. 
J. Fluorine Chem. 2006, 127, 417. 
52. Obniska, J.; Zejc, A.; Zagorska A. Acta Pol. Pharm. - Drug Research 2002, 59, 3, 209. 
53. Obniska, J.; Zejc, A. Acta Pol. Pharm. - Drug Research 2003, 60, 5, 383. 
54. Obniska, J.; Kaminski, K. Acta Pol. Pharm. - Drug Research 2006, 63, 2, 101. 
55. Obniska, J.; Kaminski, K. Acta Pol. Pharm. - Drug Research 2008, 65, 4, 457. 
56. Obniska, J.; Chlebek, I.; Pichor, J.; Kopytko, M.; Kaminski, K. Acta Pol. Pharm. - Drug Research 
2009, 66, 6, 639. 
57. Obniska, J.; Kaminski, K.; Chlebek, I. Acta Pol. Pharm. - Drug Research 2009, 66, 6, 663. 
58. Obniska, J.; Jurczyk, S., Zejc, A.; Kamiñski K.; Tatarczyñska, E.; Stachowicz, K. 
Pharmacological Rep. 2005, 57, 170. 
59. Obniska, J.; Kamiñski K.; Tatarczyñska, E. Pharmacological Rep. 2006, 58, 207. 
60. Obniska, J.; Tatarczyñska, E.; Nikiforuk, A.; Charakchieva-Minol, S.; Duszynska, B. 
Pharmacological Rep. 2006, 58, 107. 
61. Cheng, Ch.-F.; Lai, Ch.-Z.; Lee, Y.-J. Tetrahedron  2008, 64, 4347. 
62. Cheng, S.; Comer, D. D. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 1179. 
63. Abell, A. D.; Oldham, M. D. Bioorg. Med. Chem.Lett. 1999, 9, 497. 
64. Reddy, P. Y.; Kondo, S.; Toru, T.; Ueno, Y. J. Org. Chem. 1997, 62, 2652. 
65. Houghten, R. A.; Nefzi, A.; Alvarez-Gutierrez, J. M. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 609. 
66. Vo-Hoang, Y., Gasse, C.; Vidal, M.; Garbay, Ch.; Galons, H. Tetrahedron Lett. 2004, 41, 3603. 
67. Zajdel, P.; Subra, G.; Verdie, P.; Bojarski, A. J.; Duszynska, B.; Basista, K.; Obniska, J.; Martinez, 
J.; Pawlowski, M. Eur. J. Med. Chem. 2009, 44, 800. 
68. Furukawa, I.; Abe, T.; Fujisawa, H.; Ohta, T. Tetrahedron 1997, 53, 17643. 
69. Cheng, M.; De, B.; Wahl, Ch. T.; Natchus, M. G.; Pikul, S. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 5975. 
70. Brace, N. O.; Mull, S. G. J. Fluorine Chem. 2006, 127, 108. 
71. Alcaide, B.; Almendros, P.; Cabrero, G.; Ruiz, M. P. Organic Lett. 2005, 7, 3981. 
72 Nikolova, R. D.; Bojilova, A. G.; Rodios, N. A. Tetrahedron 2004, 60, 10335. 
73 Osman, F. H.; Abd El-Rahman, N. M., El-Samahy, F. A. Phosphorus Sulfur 1998, 133, 151. 
74 Abdou, W. M., Sediek, A. A. Tetrahedron 1999, 55, 14777. 
75 Osman, F. H.; Abd El-Rahman, N. M., El-Samahy, F. A., Ahmed Farag, I. S. Phosphorus Sulfur 
2003, 178, 531. 
76 Petkova, N. I.; Nikolova, R. D.; Bojilova, A. G.; Rodios, N. A.; Kopf, J. Tetrahedron 2009, 65, 
1639. 
77. Krawczyk, H.; Wolf, W. M.; Sliwinski, M. Perkin Trans. 1 2002, 2794. 
78. Bock, H.; Dienelt, R.; Schodel, H.; Havlas, Z.; Herdtweck E.; Herrmann W. Angew. Chem. Int. Ed. 
Engl. 1993, 32, 1758. 
79. Khrapkovskii, G. M.; Shamov, A. G.; Shamova, G. A.; Shlyapochnikov, V. A. Mendeleev 
Commun. 1997, 7(5), 169. 
80. Rangelov, M. A.; Vayssilov,G. N.; Yomtova, V. M.; Petkov, D. D. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 
4964. 
81. Rangelov, М. A.; Petrova, G. P.; Yomtova, V. M.; Vayssilov, G. N. J. Org. Chem. 2010, 75, 6782. 

41



Списък на научните публикации, включени в дисертационната работа: 
 

1. Ilieva, E.D; Petkova, N. I.; Nikolova; R. D. 

Ring opening reactions of 3-phosphonocoumarin under Michael reaction conditions 

Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 187: 39–50, (2012). 

 

2. Ilieva, E.D; Petkova, N. I.; Nikolova, R. D. 

A New and Efficient Method for the Synthesis of 3,4-Disubstituted Pyrrolidine-2,5-diones 

Molecules, 17, 4936-4949, (2012). 

 
Забелязани цитати: 

 
Esters of 1-coumarinylbenzylphosphonic acid - IR-spectroscopic and theoretical elucidation, 

Ilieva, E., Nikolova, R.; Zareva, S.; Kolev, T.; Koleva, B. Spectrochimica Acta Part A: 

Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 72(2), 280 (2009): 

 Georgieva, I.; Kostova, I.; Trendafilova ,N.; Rastogi, V. K.; Kiefer, W. 

 DFT, IR, Raman and NMR study of the coordination ability of coumarin-3-carboxylic 

 acid to Pr(III) 

 Journal of Molecular Structure 979, 115 (2010). 

 
Участия в конференции и семинари: 

 
1. VII Национална Конференция по Химия за студенти и докторанти 2008, София 

Елеонора Илиева, Росица Николова, Соня Зарева, Божидарка Колева 

ИЧ спектрално и теоретично изследване на естери на 1-кумаринилбензилфосфонова киселина 
 

2. 6th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European 

Countries 10-14 September 2008, Sofia, Bulgaria 

E. I. Ilieva, B. B. Koleva, R. D. Nikolova 

IR-spectroscopic and theoretical elucidation of esters of 1-coumarinyl benzylphosphonic acid 
 

3. 9th International Conference on Heteroatom Chemistry 30 June to 4 July 2009 Oviedo Spain 

Rositca D. Nikolova, Nevena I. Petkova, Eleonora D. Ilieva 

A Comparative Investigation – Synthesis of Esters of 1-Coumarinylbenzylphosphonic Acid and 1-

Coumarinyl-1-pyridinylphosphonic Acid 
 

4. IX Национална Конференция по Химия за студенти и докторанти 2010, София 

Елеонора Илиева, Невена Петкова, Божидарка Иванова, Росица Николова 

42



Реакция на нуклеофилно присъединяване на нитрометан към диетиловия естер на кумарин-3-

фосфоновата киселина 
 

5. 4th Humboldt Conference on Computational Chemistry, 12-15 July 2010, Varna, Bulgaria 

Elenora D. Ilieva, Nevena I. Petkova, Rositca D. Nikolova, Georgi N. Vayssilov 

Nucleophilic addition reaction of nitromethane to diethyl ester of coumarin-3-phosphonic acid - 

spectroscopic characterization an quantum chemical investigation 
 

6. The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa (11 ICCA), 20-23 

November 2010, Luxor, Egypt 

Eleonora Ilieva, Nevena Petkova, Rositca Nikolova 

Comparatively Investigation of Nucleophilic Addition Reaction of Nitromethane to Diethyl Ester of 

Coumarin-3-Phosphonic Acid in a Presence of Different Bases 
 

Elenora D. Ilieva, Nevena I. Petkova, Rositca D. Nikolova, Georgi N. Vayssilov 

Quantum chemical investigation of the mechanism of the formation of diethyl 1-hydroxy-4-(2-

hydroxyphenyl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-ylphosphonate 
 

7. X Национална Конференция по Химия за студенти и докторанти 2011, София 

Елеонора Илиева, Невена Петкова, Росица Николова, Георги Вайсилов  

Нов метод за синтез на пиролидинови производни – условия и ограничения 
 

8. 10th International Conference on Heteroatom Chemistry 20-25 May 2012, Kyoto Japan 

Eleonora Ilieva, Nevena Petkova, Rositca Nikolova 

New and efficient method for synthesis of 3,4-disubstituted pyrrolidine-2,5-diones 
 

Eleonora Ilieva, Nevena Petkova, Rositca Nikolova 

Synthesis and chemical transformations of phosphorus containing coumarin derivatives 
 

43



 


