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1. УВОД 
 

 

Създаването на собствена кръвоносна система в солидните тумори е от голямо 

значение за по-нататъшното им развитие и за появата на метастази. Поради това се 

смята, че туморната кръвоносна система е "атрактивна" мишена в терапията на 

онкологичните заболявания. В клиничната практика са въведени голям брой 

анти-ангиогенезни препарати, които блокират формирането на нови кръвоносни 

съдове. Друг нов клас терапевтични съединения са т. нар. антиваскуларни 

(съдоразрушаващи) агенти, които предизвикват необратимо разрушаване на вече 

изградената кръвоносна система в туморите. Към тази група принадлежи природният 

цис-стилбен комбретастатин А-4 (СА-4), изолиран от кората на южноафриканската 

върба Combretum Caffrum. Установено е, че СА-4 инхибира полимеризацията на 

тубулин и притежава силно изразена in vitro цитотоксичност спрямо туморни клетъчни 

линии от различен произход. В in vivo условия комбретастатин А-4 намалява кръвния 

поток към туморните кръвоносни съдове, което води до хипоксия и некроза на 

туморните клетки. Обещаващите резултати от клиничните изследвания определят 

засиления и нестихващ интерес към комбретастатин А-4, както и към получаването и 

изследването на синтетични стилбенови производни като потенциални противотуморни 

средства. 

С потенциално терапевтично значение се отличават и редица съединения от 

групата на 1,3-бензазолите. Сред тях се открояват производните на 2(3Н)-бензоксазо-

лона и 2(3Н)-бензотиазолона, които притежават разнообразна биологична активност 

(антинеопластична, аналгетична, противовъзпалителна, кардиотонична и др.) и често се 

разглеждат като "привилегировани структури" в медицинската химия. 

 

 

Целта на настоящия дисертационен труд е насочен синтез на нови 

хетероциклени аналози на комбретастатин А-4, съдържащи в молекулата си нов 

фармакофорен фрагмент – бензоксазолонов или бензотиазолонов пръстен. 

 

За изпълнение на поставената цел бяха формулирани следните задачи: 

 Синтез на подходящо модифицирани бензоксазолони и бензотиазолони като 

полупродукти за получаването на целевите съединения от стилбенов тип; 
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 Синтез на 4-, 5-, 6- и 7-стирил-2(3Н)-бензокса(тиа)золони като близки 

структурни аналози на комбретастатин А-4. 

 Изследване на антипролиферативната активност на получените изомерни 

стилбени и проследяване на влиянието на структурата върху 

фармакологичното им действие; 

 Избор на лидерни структури. Разработване на различни синтетични подходи 

за тяхното получаване. 

 

 

2. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 

 

Биоизостеризмът е често използван подход в медицинската химия за създаване 

на нови биологично активни съединения [1,2]. Схващането, че "подобни" молекули 

проявяват "подобни" фармакологични свойства, е в основата на редица модификации в 

структурите на природни или синтетични препарати с доказана активност. Пример за 

класически биоизостеризъм може да бъде открит в работата на Охсуми /Ohsumi/ и сътр. 

[3], които синтезират аминокомбретастатина АС-7739. С цел подобряване на 

фармакокинетичните параметри и разтворимостта на антиваскуларния агент 

комбретастатин А-4, авторите заменят фенолната хидроксилна група с аминогрупа и 

установяват, че полученото съединение притежава силно изразено противотуморно 

действие в in vitro и in vivo модели. Високата активност и потенциалното терапевтично 

приложение на природния комбретастатин А-4 и неговия синтетичен N-съдържащ 

аналог ни мотивираха за синтеза на нов клас хетерокомбретастатини с включен 

бензокса(тиа)золонов цикъл вместо пръстен В (Фигура 1). Важно е да се подчертае, че 

бензоксазолоните и бензотиазолоните често се разглеждат като биоизостери на фенол и 

пирокатехол [4]. 
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Фигура 1. Структури на СА-4, АС-7739 и на целевите стилбени – нов клас 
хетерокомбретастатини с включен бензоксазолонов или безотиазалонов фрагмент 
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2.1. СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ НА СЕРИЯ ЗАМЕСТЕНИ 

5-СТИРИЛ-2(3Н)-БЕНЗОКСА(ТИА)ЗОЛОНИ 

 

2.1.1. Синтез и биологична активност на заместени 3-метил-5-стирил-2(3Н)-

бензокса(тиа)золони 

Първата серия стилбенови производни включва съединения, при които 

метоксизаместеният стирилов фрагмент А е въведен в пета позиция на 

бензокса(тиа)золоновия пръстен. Получаването на структурните аналози на СА-4 

осъществихме по реакция на Витиг, което наложи получаването на подходящо 

заместени бензоксазолони и бензотиазолони като полупродукти за фосфониевите соли. 

Ключова позиция в синтеза на фосфониевите соли заемат съединенията 5-метил-

2(3Н)-бензоксазолон (67) и 5-метил-2(3Н)-бензотиазолон (69). Съединение 67 беше 

получено с висок добив при кондензация на търговски достъпните 2-амино-4-

метилфенол и карбамид (Схема 1). 
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NH2CONH2

160 oC
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H
NH3C

O

67  
 

Схема 1. Синтез на 5-метил-2(3Н)-бензоксазолон (67) 
 

Получаването на тиазолона 69 беше осъществено по метод, предложен от 

Дънбрук /Dunbrook/ и сътр. [5], които синтезират незаместения 2(3Н)-бензотиазолтион 

при взаимодействие на 1-нитро-2-хлоробензен и натриев полисулфид в присъствие на 

сяровъглерод. В хода на реакцията се образува дисулфид, който се редуцира до 

2-аминотиофенол, последвано от циклизация до бензотиазолтион под действието на 

сяровъглерода. Прилагайки този подход, ние получихме тиона 68 от 3-нитро-4-

хлоротолуен (Схема 2). След окисление с калиев перманганат в алкална среда беше 

получена 5-метилбензотиазол-2-сулфонова киселина, която при нагряване в кисела 

среда води до 5-метил-2(3Н)-бензотиазолон (69). 
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Схема 2. Синтез на 5-метил-2(3Н)-бензотиазолон (69) 
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Необходимите фосфониеви соли бяха синтезирани в три стадия от ключовите 

съединения 67 и 69, както е показано в Схема 3. След реакция на метилиране с 

диметилсулфат в алкална среда получихме съответните 3,5-диметилови производни 70 

и 71, които бяха подложени на радикалово бромиране с N-бромосукцинимид (NBS). 

Реакциите бяха проведени при кипене в тетрахлорометан и в присъствието на 

дибензоилпероксид като инициатор. Взаимодействието между бромометиловите 

съединения 72, респ. 73 и трифенилфосфин осъществихме в среда от хлоробензен, при 

което бяха получени с високи добиви и чистота неописаните в литературата 

фосфониеви соли 74 и 75. Поради високата чистота на двете съединения (елементен 

анализ, 1Н ЯМР), те бяха използвани в реакцията на Витиг без допълнително 

пречистване. 
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Схема 3. Синтез на фосфониеви соли 74 и 75 

 
Като карбонилни компоненти в реакцията на Витиг бяха използвани следните 

алдехиди: 

 3,4,5-триметоксибензалдехид (76) – с цел въвеждане на триметоксифенилов 

фрагмент, подобно на комбретастатин А-4; 

 3,4-диметоксибензалдехид (77), 3,5-диметоксибензалдехид (78) и 

4-метоксибензалдехид (79) – с цел проследяване влиянието на броя и позицията 

на метоксигрупите в пръстен А върху активността на съединенията. 

 

Олефинирането на метоксибензалдехидите 76-79 с фосфониевите соли 74 и 75 

проведохме по модифициран метод на реакцията на Витиг в условия на Боден /Boden/ 

[6]. Вместо класическия вариант, изискващ силни бази, сухи апротонни разтворители и 

инертна среда, ние осъществихме взаимодействията в условията на междуфазов 
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катализ като използвахме твърд калиев карбонат като база и каталитични количества 

18-краун-6 при кипене в смес от тетрахидрофуран и дихлорометан (2:1). По такъв 

начин бяха синтезирани целевите стилбенови производни 80-87 (Схема 4). Посочените 

реакционни условия (К2СО /18-краун-6, THF/CH Cl3 2 2, кипене) отбелязваме като 

Метод А. 
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Съед. X R1 R2 R3 Добив 

OCH OCH 70% O OCH80 3 3 3

O OCH OCH H 72% 81 3 3

O OCH H OCH 92% 82 3 3

O H OCH H 63% 83 3

S OCH OCH OCH 57% 84 3 3 3

S OCH OCH H 68% 85 3 3

S OCH H OCH 68% 86 3 3

S H OCH H 70% 87 3

 
Схема 4. Синтез на 3-метил-5-стирил-2(3Н)-бензокса(тиа)золони 80-87 по Метод А 

 
Стилбените 80-87 бяха получени под формата на π-диастереоизомерни смеси в 

приблизително съотношение на двата изомера 1:1. Диастереоизомерно чисти 

бензоксазолонови продукти с транс-конфигурация (80Е-83Е) бяха изолирани почти 

количествено посредством фракционна прекристализация, а съответните цис-изомери 

80Z-83Z – чрез колонна хроматография на матерните луги. При производните с 

включен бензотиазолонов пръстен, чрез фракционна прекристализация успешно бе 

изолирано само съединение 86Е. Във всички останали случаи кристализираха и двата 

изомера, което наложи използването на колонна хроматография за разделянето им. 

Структурите на новополучените хетероциклени стилбени 80-87 бяха потвърдени 

посредством елементен анализ, ИЧ- и 1Н ЯМР-спектроскопия. 

Конфигурацията на получените стилбени бе определена по дублетите за 

виниловите протони с константи на спин-спиново взаимодействие около 12 Hz за 

Z-изомерите и около 16 Hz за Е-изомерите. Освен това се наблюдава различие в 
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химичното отместване – при Z-изомерите двата дублета са в интервала 6.42-6.62 м. ч., а 

при Е-изомерите са отместени в по-слабо поле в интервала 6.95-7.12 м. ч. При 

съединенията 80Z, 80Е и 82Z, които съдържат 3,4,5-триметокси-, съотв. 

3,5-диметоксифенилов фрагмент, сигналът за виниловите протони представлява 

синглет при около 6.55 м. ч. за Z-стилбените и при 7.01 м. ч. за 80Е (граничен случай на 

спектър от АВ-тип с Δν/J = 0). Снемането на 1Н ЯМР-спектрите на тези съединения в 

деутероацетон доведе до разцепване на сигнала, което даде възможност за 

определянето на съответните J константи (J = 12.2 Hz за 80Z и 82Z; J = 16.4 Hz за 80Е). 

В по-нататъшните ни изследвания се насочихме към получаването на транс-

стилбени с кондензиран оксазолонов или тиазолонов цикъл като аналози на 

ресвератрола (3,4',5-трихидроксистилбен). За тази цел синтезираните от нас съединения 

с транс-конфигурация 82Е и 86Е, съдържащи 3,5-диметоксифенилов фрагмент, бяха 

подложени на реакция на деметилиране с борен трибромид, при което получихме с 

високи добиви транс-хидроксистилбените 88Е и 89Е (Схема 5). 
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Схема 5. Синтез на 3-метил-5-(3,5-дихидроксистирил)-2(3Н)-бензокса(тиа)золони 88Е и 89Е 
 

Структурите на новополучените съединения 88Е и 89Е са еднозначно доказани 

чрез елементен анализ, ИЧ- и 1Н ЯМР-спектроскопия. 

Хидроксистилбените 88Е и 89Е, изходните транс-метоксистилбени 82Е и 86Е, 

както и съответстващите им цис-изомери 82Z и 86Z бяха подложени на in vitro 

проучване за антипролиферативна активност спрямо няколко човешки туморни 

клетъчни линии. Изследванията бяха проведени под ръководството на доц. д-р 

Г. Момеков, Катедра по фармакология и токсикология, Фарцевтичeн факултет, 

Медицински университет. Като метод за оценка на цитотоксичния потенциал на 

веществата беше използван т. нар. МТТ тест, който се базира на редукцията на жълтата 

тетразолиева сол МТТ [3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолиев бромид] до 

виолетов формазан под действието на митохондриални дехидрогенази на виталните 

клетки [7]. Количеството на формазана се определя спектрофотометрично и е 

пропорционално на броя на живите клетки. 
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Съединенията бяха тествани при концентрации от 6.25 до 400 μМ върху три 

туморни клетъчни линии: HL-60 (остра промиелоцитна левкемия), MDA-MB-231 

(карцином на млечната жлеза) и MCF-7 (карцином на млечната жлеза). Получените 

резултати са обобщени в Таблица 1. 
 

Таблица 1. Стойности на IC50 (μМ) на метоксистилбените 82Z, 82Е, 86Z, 86Е 
и хидроксистилбените 88Е, 89Е 

 

IC50 (μМ) 
Съед. 

HL-60 MDA-MB-231 MCF-7 

82Z 19 76 42 

82Е – 396 115 

86Z 16 27 117 

86Е 200 81 350 

88Е 38 105 42 

89Е 27 123 42 

 
Представените данни показват, че транс-метоксистилбените 82Е и 86Е не 

проявяват значима активност, тъй като определените стойност на IC50 са по-високи от 

200 μМ. За разлика от тях, транс-хидроксистилбените 88Е и 89Е подтискат 

пролиферацията на клетъчни линии HL-60 и MCF-7 в ниски микромоларни 

концентрации (27 – 42 μМ). С най-силен ефект се отличават цис-стилбените 82Z и 86Z, 

съдържащи 3,5-диметоксифенилов фрагмент А и бензоксазолонов, респ. 

бензотиазолонов пръстен В. Тези резултати съвпадат с литературни данни, според 

които задължително условие за наличие на висок цитотоксичен потенциал е цис-

конфигурация на стилбеновия фрагмент [8]. 

цис-Изомерите от серията метоксизаместени 3-метил-5-стирил-2(3Н)-

бензокса(тиа)золони (80Z-87Z) бяха предоставени за по-задълбочени in vitro 

проучвания на доц. д-р М. Апостолова, ръководител на Лабораторията по медико-

биологични изследвания, Институт по Молекулярна Биология, БАН (ИМБ-БАН). В 

тези случаи фармакологичните тестове бяха проведени върху клетъчни линии HepG2 

(чернодробни ракови клетки) и EA.hy 926 (ендотелни клетки) в концентрации от 1 до 

25 μМ. В посочения концентрационен интервал активност проявява само стилбена 84Z, 

а останалите съединения не оказват въздействие върху туморните клетки. 

Съединение 84Z съдържа триметоксифенилов фрагмент, подобно на 

комбретастатин А-4 и бензотиазолонов пръстен В. Спрямо клетъчна линия HepG2, 

цитотоксичният ефект на синтезирания от нас аналог 84Z е значителен при сравнително 
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ниски микромоларни концентрации (IC50 = 8.8 μМ), но оказва много слабо въздействие 

върху ендотелните клетки (Фигура 2). 
 

 
 
Фигура 2. Преживяемост (МТТ метод) на HepG2 и EA.hy 926 клетки след третиране с 84Z за 72 часа 

 
В литературата се посочва, че действието на комбретастатин А-4 върху 

туморните клетки се състои в спиране на клетъчното делене във фаза G2/M [9-11]. По 

тази причина е проведен флоуцитометричен анализ, който показва, че HepG2 клетки, 

третирани със стилбена 84Z се намират почти изцяло във фаза G2/M след 24 часа при 

концентрации по-високи от 6 µМ. Посредством Western blot анализ е установено 

активирането на каспаза 8 в HepG2 клетки, третирани с 84Z, което е индикация за 

наличие на рецепторно-индуциран път на апоптоза. 

Резултатите от биологичните изследвания показват, че замяната на пръстен В в 

молекулата на комбретастатин А-4 с бензотиазолонов цикъл води до запазване на 

активността. От голямо значение за изразен цитотоксичен ефект на новосинтезираните 

хетерокомбретастатини върху туморните клетки е наличието на непроменен 

триметоксифенилов фрагмент А. 

 

2.1.2. Синтез на N-незаместени 5-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3Н)-

бензокса(тиа)золони 

Към серията 5-стирил-2(3Н)-бензокса(тиа)золони синтезирахме няколко 

производни, които не съдържат метилова група в трето място на хетероцикъла. 

Получаването на тези съединения дава възможност за допълнителни модификации в 

структурите на най-активните представители чрез въвеждането на разнообразни 

заместители при азотния атом посредством реакции на алкилиране, аминометилиране и 

др. 

Синтезът на N-незаместените 5-стирил-бензокса(тиа)золони беше осъществен по 

аналогичен реакционен път, включващ реакция на Витиг. За целта беше необходимо 

получаването на фосфониеви соли, при които азотния атом от бензокса(тиа)золона е 
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предварително защитен с ацетилна група. Като изходни реагенти използвахме отново 

5-метил-2(3Н)-бензоксазолон (67) и 5-метил-2(3Н)-бензотиазолон (69), които бяха 

ацетилирани в трета позиция при кипене в оцетен анхидрид. Получените N-ацетилни 

производни 90 и 91 бяха бромирани в бензилово положение по аналогия със 

съединения 70 и 71. При взаимодействието на бромометиловите производни 92 и 93 с 

трифенилфосфин бяха синтезирани с добър добив неописаните в литературата 

фосфониеви соли 94 и 95 (Схема 6). 
 

X

NH3C

X

H
NH3C

COCH3

67: X = O
69: X = S

90: X = O
91: X = S

O O
(CH3CO)2O NBS, Bz2O2

CCl4, X

N
COCH3

 кипене
Br

O

X

N
COCH3

O
BrPh3P

92: X = O
93: X = S

PPh3
хлоробензен
кипене

94: X = O
95: X = S  

 
Схема 6. Синтез на фосфониеви соли 94 и 95 

 
Тъй като фармакологичния скрининг показа, че най-висока активност притежава 

съединение 84Z, съдържащо триметоксифенилов фрагмент, проведохме реакции на 

олефиниране на 3,4,5-триметоксибензалдехид с фосфониеви соли 94 и 95 (Схема 7). 

Взаимодействията осъществихме в присъствието на база твърд калиев карбонат по 

Метод А. Чрез тънкослойна хроматография беше установено, че първоначално се 

получава диастереоизомерна смес от N-ацетилните стилбенови производни, а при 

малко по-продължително нагряване започва деацетилиране и получаване на Е/Z смес от 

съответните незаместени NН-стилбени. Поради получаването на сложни смеси от 

продукти, в края на реакциите се наложи допълнителна обработка с калиев карбонат 

(при 96) или 5%-ен воден разтвор на натриева основа (при 97) за пълното отстраняване 

на ацетилната група. Стилбеновите производни 96 и 97 бяха получени под формата на 

π-диастереоизомери, разделени чрез колонна хроматография. За целите на елементния 

анализ съединенията бяха допълнително пречистени чрез прекристализация. 

Стилбеновите производни 96Z, 96E, 97Z, 97E са неописани в литературата и 

тяхната структура е доказана посредством елементен анализ, ИЧ- и 1Н ЯМР-

спектроскопия. 
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X

NBrPh3P

COCH3

O 2. K2CO3 или 5%-на 
NaOH, метанол, tст

94: X = O
95: X = S

76
X

H
N

OCH3
H3CO

H3CO
O

Ph3P=O

96: X = O (E/Z смес)
97: X = S (E/Z смес)

CHO

H3CO
OCH3

OCH3

1. K2CO3, 18-краун-6 
THF/CH2Cl2, кипене

 
 

Схема 7. Синтез на 5-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3Н)-бензокса(тиа)золони 96 и 97 
 

По-нататъшните модификации в структурите на така получените N-незаместени 

5-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3Н)-бензокса(тиа)золони, както и изследванията относно 

цитотоксичните им свойства, са обект на бъдещи проучвания. 

 

 

2.2. СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ НА СЕРИЯ ЗАМЕСТЕНИ 

6-СТИРИЛ-2(3Н)-БЕНЗОКСА(ТИА)ЗОЛОНИ 

 

2.2.1. Синтез и биологична активност на заместени 3-метил-6-стирил-2(3Н)-

бензокса(тиа)золони 

Като близки структурни аналози на комбретастатин А-4 и АС-7739 

синтезирахме втора серия от съединения, при които стириловият фрагмент е въведен в 

шесто положение на бензокса(тиа)золоновия пръстен. Получаването на тази група 

стилбени осъществихме по реакционнен път, аналогичен на този, по който бяха 

синтезирани позиционните им изомери 80-87. Тук спазваме същия ред, представяйки 

първо синтеза на 6-метил-2(3Н)-бензоксазолон и 6-метил-2(3Н)-бензотиазолон като 

необходими изходни реагенти за фосфониевите соли в реакцията на Витиг. На Схема 8 

е показана кондензацията на 2-амино-5-метилфенол до бензоксазолона 98. 
 

OH

NH2CONH2

160 oC

NH2

O

H
N

O

98
H3C H3C

 
 

Схема 8. Синтез на 6-метил-2(3Н)-бензоксазолон (98) 
 

Синтезът на 6-метил-2(3Н)-бензотиазолон (100) осъществихме в пет стадия от 

р-толуидин (Схема 9). След защита на аминогрупата, проведохме бромиране в среда от 

оцетна киселина. Хидролизата на ацетилната група протече при кипене в етанол и 

12 



солна киселина и доведе до образуването на 2-бромо-4-метиланилин хидрохлорид. 

Това бе един от ключовите полупродукти в представената реакционна схема, тъй като 

взаимодействието му с калиев етилксантогенат води до 6-метил-2(3Н)-бензотиазолтион 

(99). При окислението на последния с калиев перманганат се получава целевият 

6-метил-2(3Н)-бензотиазолон (100). 
 

S

H
N

S

99

(CH3CO)2O Br2
Br

H3CS

H
N

O

100

1.KMnO4, KOH
2. HCl, кипенеH3C

NH2

CH3

NHCOCH3

CH3

1. HCl, EtOH, 
кипене
2. NaOH

Br
NHCOCH3

CH3

NH2

CH3

EtOC(S)SK
N-метилпиролидон
160 оС

CH3COOH

 
 

Схема 9. Синтез на 6-метил-2(3Н)-бензотиазолон (100) 
 

Фосфониевите соли 105 и 106 бяха синтезирани от съединения 98 и 100 в три 

стадия –N-метилиране, бромиране в бензилово положение и реакция с 

трифенилфосфин (Схема 10). В ЯМР-спектрите на съединения 105 и 106 наблюдавахме 

отново характеристичния дублет за протоните от метиленовата група (__CH2P) при 

около 5.70 м. ч. с константа на спин-спиново взаимодействие 14.5 Hz. 
 

X

N

X

H
N

CH3

  98: X = O
100: X = S

101: X = O
102: X = S

O O
(CH3)2SO4 NBS, Bz2O2

CCl4,
X

N
CH3

O кипене

X

N
CH3

O

103: X = O
104: X = S

PPh3
хлоробензен
кипене

105: X = O
106: X = S

H3C H3C
Br

BrPh3P

 
 

Схема 10. Синтез на фосфониеви соли 105 и 106 
 

Както вече споменахме, взаимодействията между хетероциклените фосфониеви 

соли и метоксизаместените бензалдехиди осъществихме по модифициран метод на 

реакцията на Витиг, включващ използването на твърд калиев карбонат като база и 
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18-краун-6 като междуфазов катализатор. С цел оптимизиране на реакционните 

условия и получаването на по-висока Z-селективност, проведохме серия от 

експерименти, при които изследвахме влиянието на различни бази и разтворители. 

Като моделна реакция избрахме взаимодействието между фосфониева сол 105 и 

3,4,5-триметоксибензалдехид (76), представено на Схема 11: 
 

O

N
CH3

O

105 76

O

N
O

Ph3P=O

107 (E/Z смес)

CHO

H3CO
OCH3

OCH3

разтворител
база, катализатор

BrPh3P H3CO
OCH3

H3CO

CH3

 
 

Схема 11. Изследване на стереохимичния ход на реакцията на Витиг при взаимодействието на 
фосфониева сол 105 и 3,4,5-триметоксибензалдехид (76) 

 
Опитите бяха проведени в смес от тетрахидрофуран-дихлорометан (2:1), както и 

в двата разтворителя поотделно. Използваните бази бяха калиев карбонат, калиев tert-

бутоксид, калиева основа и натриев хидрид. Реактантите бяха взети в еквимоларни 

количества от 0.5 ммол. Ходът на реакцията беше следен чрез тънкослойна 

хроматография, а след изчерпване на алдехида беше определено съотношението на 

двата изомера 107Е/107Z в реакционната смес с помощта на газова хроматография. 

Получените резултати са обобщени в Таблица 2. 
 

Таблица 2. Изследване на стереохимичния ход на реакцията на Витиг при взаимодействието на 
фосфониева сол 105 и 3,4,5-триметоксибензалдехид (76) в различни условия 

 

Температура Реакционно Съотношение Експ. Разтворител База Катализатор (°С) време (ч) 107Е/107Z*

THF/CH1 2Cl K2 2CO 18-краун-6 кипене 3 1 : 1.1 3

THF K2 2CO 18-краун-6 кипене 3 1 : 1.1 3

CH3 2Cl K2 2CO 18-краун-6 кипене 3 1 : 1.9 3

THF/CH4 2Cl NaH – 20 24 1 : 1.5 2

THF NaH – 20 > 24 1.2 : 1 5 

CH6 2Cl NaH – 20 > 24 1 : 2.2 2

t-BuOK THF – 20 > 24 1 : 1.5 7 

t-BuOK CH8 2Cl – 20 > 24 1 : 2.6 2

9 CH2Cl KOH 18-краун-6 0 1 1 : 3 2
 

a Съотношението е определено чрез газова хроматография 
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Както се вижда от представените данни, при провеждането на реакцията на 

Витиг в условия на Боден (база K CO2 3, катализатор 18-краун-6, експ. 1, 2 и 3, 

Таблица 2) полярността на разтворителя влияе върху диастереоселективността. 

По-висока Z-селективност се наблюдава в по-полярния дихлорометан. Подобен ефект е 

описан от Пандолфи /Pandolfi/ и сътр. [12], които изследват влиянието на различни 

разтворители в реакцията на Витиг/модификация на Боден с участието на 

нестабилизирани и полустабилизирани фосфорни илиди. 

Провеждането на взаимодействието между фосфониева сол 105 и 

3,4,5-триметоксибензалдехид в същите разтворители, но с бази натриев хидрид или 

калиев tert-бутоксид води до същите резултати: по-полярният разтворител 

благоприятства образуването на Z-стилбен (експ. 6 и 8, Таблица 2). 

Най-висока Z-селективност беше постигната в експерименти 8 и 9, съотв. 1:2.6 и 

1:3 (107Е/107Z). Предимството на последният метод бе краткото реакционно време: 

реакцията протича за 1 час при 0 °С в дихлорометан в присъствие на база калиева 

основа и каталитични количества 18-краун-6. Тези условия бяха определени като 

най-подходящи за по-нататъшни изследвания и условно обозначени като Метод Б 

(КОН/18-краун-6, CH Cl , 0 °С). 2 2

Взаимодействията на бензалдехидите 76-79, както и на 2,4-диметокси-

бензалдехид и пиперонал, с фосфониеви соли 105 и 106 проведохме по Метод А и 

Метод Б с оглед проследяване на стереохимичния ход и добивите на реакциите 

(Схема 12). Както вече отбелязахме, двете процедури се различават по вида на 

използваната база, разтворителя и по температурата, при която протичат. 

Провеждането на реакциите в присъствие на база калиев карбонат по Метод А 

води до получаването на стилбеновите производни 107-116 с високи добиви (около 

85%) като съотношението на изомерите варира от 1.4:1 за 107Е/107Z до 1:1.6 за 

111Е/111Z. Реакциите на олефиниране на метоксибензалдехидите с фосфониева сол 

106, които осъществихме в присъствие на база калиева основа по  Метод Б,  протичат с 
 

X

N
CH3

O
R2

R3
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CHO Метод А
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106: X = S 76-79,
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O

Ph3P=O
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R4
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Добив Добив Съед. X R1 R2 R3 R4

Метод А Метод Б 

O Н OCH OCH OCH 76% 51% 107 3 3 3

O Н OCH OCH H 59% – 108 3 3

O Н OCH H OCH 88% – 109 3 3

O Н H OCH H 56% – 110 3

S Н OCH OCH OCH 87% 64% 111 3 3 3

S Н OCH OCH H 85% 48% 112 3 3

S Н OCH H OCH 85% 62% 113 3 3

S Н H OCH H 74% 55% 114 3

S OCH H OCH H – 60% 115 3 3

S Н OCH116 2О H – 67% 
 

Метод A: К СО /18-краун-6, THF/CH Cl , кипене 2 3 2 2
Метод Б: КОН/18-краун-6, CH Cl , 0 °С 2 2

 
Схема 12. Синтез на 3-метил-6-стирил-2(3Н)-бензокса(тиа)золони 107-116 по Метод А и Метод Б 

 
по-ниски добиви между 48 – 67%, но с по-висока Z-стереоселективност (приблизително 

1:3 в полза на Z-изомера). 

В хода на нашите изследвания беше установено, че провеждането на реакциите 

по Метод Б води до получаването на страничен продукт, с което се обясняват 

по-ниските добиви на стилбеновите производни. Посредством ЯМР-спектроскопия и 

GC/MS-анализ беше уточнено, че съединението е 3,6-диметил-2(3Н)-бензотиазолон 

(102) (Схема 13). Образуването му може да се обясни с нуклеофилна атака на 

хидроксидния анион към електрофилния център във фосфониевата сол, последвано от 

елиминиране на трифенилфосфиноксид. Подобни примери, свързани с протичането на 

конкурентна реакция и разлагането на фосфониевата сол, са описани в литературата 

[13,14]. 
 

S

N
CH3

O

106

- Ph3P=OBrPh3P
OH

S

N
CH3

O
H3C

102

S

N
CH3

O
HOPh3P- Br-

 
 
Схема 13. Конкурентна реакция, водеща до разлагането на фосфониевата сол 106 до бензотиазолона 

102 и трифенилфосфиноксид 
 

За синтеза на стилбеновите производни 107 разработихме още един 

алтернативен път, базиран на реакцията на Витиг. Като изходни реагенти в този случай 

използвахме 3,4,5-триметоксибензилтрифенилфосфониев бромид [15] и 3-метил-2(3Н)-
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бензоксазолон-6-карбалдехид [16] (Схема 14). Взаимодействието проведохме по 

Метод А поради по-високите добиви. Двата изомера бяха изолирани с по-висок добив 

88% (вместо 76%) в съотношение 107Е/107Z = 1.5:1. 
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Схема 14. Алтернативен път за синтез на стилбени 107Z и 107Е, базиран на реакцията на Витиг 
 

Стилбените 107-116 са неописани в литературата и техните структури бяха 

потвърдени посредством елементен анализ, ИЧ- и 1Н-ЯМР спектроскопия, а едно от тях  

и с рентгеноструктурен анализ (107Z). 

В протонните ЯМР-спектри в деутерохлороформ на стилбените 107Z, 109Z, 

111Z, 111Е и 113Z, съдържащи 3,4,5-триметоксифенилов или 3,5-диметоксифенилов 

фрагмент, наблюдавахме отново синглет за виниловите протони при около 6.50 м. ч. за 

Z-изомерите и при 6.98 м. ч. за 111Е. Снемането на спектрите в деутероацетон доведе 

до разцепване на сигнала, при което се наблюдаваха два отделни дублета за виниловите 

протони с константи на спин-спиново взаимодействие 12.2 Hz за Z-изомерите и 16.4 Hz 

за 111Е. 

Структурата на съединение 107Z беше потвърдена и от рентгеноструктурния 

анализ, проведен от доц. д-р Б. Шивачев, Институт по Минералогия и Кристалография, 

БАН. Данните сочат, че бензоксазолоновия пръстен е почти идеално равнинен. 

Пръстенните системи А и В сключват ъгъл 67.77(6)°, подобно на СА-4 (Фигура 3). 
 

107Z

H3CO
OCH3

H3CO

N
O

OH3C

A

B

  
 

Фигура 3. Структура на 107Z. Водородните атоми са показани като малки сфери 
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Стилбеновите производни 109Е и 113Е, съдържащи 3,5-диметоксифенилов 

фрагмент, бяха подложени на деметилиране с цел получаване на нови хетероциклени 

аналози на ресвератрола. Реакциите бяха проведени по следната схема: 
 

109E: X = O
113E: X = S

X

N
CH3

O
BBr3, CH2Cl2
-10 oC до tст

117E: X = O
118E: X = S

X

N
CH3

O
H3CO

OCH3

HO

OH

 
 

Схема 15. Синтез на 3-метил-6-(3,5-дихидроксистирил)-2(3Н)-бензокса(тиа)золони 117Е и 118Е 
 

Съединенията, съдържащи 3,5-диметокси- и 3,5-дихидроксизаместен пръстен А, 

бяха тествани върху клетъчни линии HL-60, MDA-MB-231 и MCF-7. Както показват 

стойностите на IC50, представени в Таблица 3, метоксистилбенът 113Z се откроява като 

най-активното съединение в изследваната група от съединения. Хидроксистилбенът 

118Е притежава най-силно изразено цитотоксично действие сред синтезираните 5- и 6-

(3,5-дихидроксистирил)-2(3Н)-бензокса(тиа)золони (88Е, 89Е, 117Е и 118Е). По 

литературни данни, ресвератролът предизвиква 50% инхибиране на растежa на HL-60 

клетки при концентрация 12.1 μМ [17], а определената стойност на IC50 на 

синтетичният му аналог 118Е е 11 μМ. Това показва, че бензотиазолоновият пръстен е 

подходящ фармакофорен фрагмент за получаването на нови биоактивни продукти. 
 

Таблица 3. Стойности на IC50 (μМ) на метоксистилбените 109Z, 109Е, 113Z и 113Е 
и хидроксистилбените 117Е и 118Е 

 

IC50 (μМ) 
Съед. 

HL-60 MDA-MB-231 MCF-7 

109Z 139 347 288 

109Е 330 367 40 

113Z 14 25 58 

113Е 22 336 45 

– – 117Е 84 

118Е 11 363 37 

 
Цитотоксичното действие на всички метоксизаместени 3-метил-6-стирил-2(3Н)-

бензокса(тиа)золони 107Z-116Z беше проследено върху клетъчни линии HepG2 и 

EA.hy 926 в концентрации от 1 до 25 μМ (ИМБ-БАН). Резултатите показват, че 

най-висока активност проявяват съединенията, съдържащи 3,4,5-триметоксифенилов 
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пръстен А. Бензоксазолоновият аналог 107Z притежава силно изразен цитотоксичен 

ефект върху HepG2 клетки дори и в най-ниската концентрация от 1 μМ, за разлика от 

своя позиционен изомер 80Z, който е неактивен (Фигура 4). Двата стилбена се 

различават по позицията, в която е въведен триметоксистириловия фрагмент в 

бензоксазолоновия цикъл (съотв. 6-та и 5-та позиция). Аналогични резултати са 

получени и за съединения 111Z и 84Z. (Z)-3-Метил-6-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3Н)-

бензоксазолонът (111Z) е приблизително 30 пъти по-активен от позиционния си изомер 

84Z спрямо HepG2 клетки. 
 

 
 
Фигура 4. Преживяемост (МТТ метод) на EA.hy 926 (А) и HepG2 (Б) клетки след третиране с 80Z и 

107Z за 72 часа 
 

Действието на най-активните стилбени в серията бе детайлно проучено и в 

по-ниски концентрации с цел определяне на стойностите, при които предизвикват 50% 

инхибиране на клетъчния растеж в туморните клетки. Като референтно вещество е 

използван комбретастатин А-4 (СА-4), синтезиран по разработен от нас метод. 

Получените резултати, представени в Таблица 4, показват, че синтетичните аналози 

107Z и 111Z притежават много висока активност в ниски концентрации, подобно на 

антиваскуларния агент СА-4. 
 

Таблица 4. Стойности на IC50 (μМ) на СА-4 (1) и аналозите му 107Z и 111Z 
 

IC50 (μМ) 
Съед. 

HepG2 EA.hy 926 

0.108±0.010 0.168±0.050 СА-4 

107Z 0.185±0.011 0.279±0.023 

111Z 0.168±0.008 0.484±0.020 

 
По-нататъшните изследвания доказват, че съединения 107Z и 111Z блокират 

клетъчния цикъл във фаза G2/M – ефект, сходен с този на комбретастатин А-4. 

(Фигура 5). 
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Фигура 5. Флоуцитометричен анализ на действието на съединение 111Z върху клетъчна линия 
EA.hy 926 след 24 (А) и 48 (Б) часа 

 
С помощта на индиректна имунофлуоресценция е установено, че действието на 

природния цис-стилбен комбретастатин А-4 води до неправилно формиране на 

делителното вретено. Неговият синтетичен аналог 107Z, съдържащ бензоксазолонов 

фрагмент като пръстен В, задържа митозата, спирайки разделянето на хромозомите в 

двата полюса на делителното вретено (Фигура 6). 
 

 
 

Фигура 6. I. Контрола: нетретирана клетка. II. HepG2 клетки, третирани с комбретастатин А-4 
(СА-4) и 107Z – наблюдава се неправилно формиране на делително вретено. В зелено чрез индиректна 

имунофлуоресценция е оцветена β-тубулиновата субединица (Alexa Fluor 488) 
 

Проведените фармакологични проучвания ясно показват, че хетероциклените 

стилбени, съдържащи бензоксазолонов или бензотиазолонов пръстен В, са обещаващ 

нов клас противотуморни агенти. От съществено значение за цитотоксичния потенциал 

на съединенията е позицията, в която е въведен стириловия фрагмент в хетероцикъла. 

Резултатите сочат, че заместените 6-стирилбензокса(тиа)золони притежават активност, 

близка до тази на природните съединения ресвератрол и комбретастатин А-4. 

 

 

2.2.2. Синтез на N-незаместени 6-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3Н)-

бензокса(тиа)золони 

Високата биологична активност на стилбеновите производни 107Z и 111Z ни 

стимулира в по-нататъшните ни изследвания. С оглед получаването на съединения, 

даващи възможност за допълнителни модификации в молекулата им, се насочихме към 
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синтеза на N-незаместени 6-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3Н)-бензокса(тиа)золони. За 

тази цел приложихме отново реакцията на Витиг като ключов етап в изграждането на 

стилбеновия фрагмент. Необходимите фосфониеви соли бяха синтезирани в три стадия 

от 6-метил-2(3Н)-бензоксазолон (98) и 6-метил-2(3Н)-бензотиазолон (100) (Схема 16). 
 

X

N

X

H
N

COCH3

  98: X = O
100: X = S

119: X = O
120: X = S

O O
(CH3CO)2O NBS, Bz2O2

CCl4,
X

N
COCH3

O кипене

X

N
COCH3

O

121: X = O
122: X = S

PPh3
хлоробензен
кипене

123: X = O
124: X = S

H3C H3C
Br

BrPh3P

 
 

Схема 16. Синтез на фосфониеви соли 123 и 124 
 

Стилбеновите производни бяха получени по реакция на Витиг/модифиция на 

Боден в присъствието на калиев карбонат като база и в условията на междуфазов 

катализ (Схема 17). Трябва да отбележим, че взаимодействието на фосфониевата сол 

123 с 3,4,5-триметоксибензалдехид (76) доведе до получаването на желаните продукти 

125Z и 125E с много ниски добиви. По-добри резултати постигнахме при 

осъществяване на реакцията в присъствието на база натриев хидрид (добив 58%). 
 

X

N
COCH3

O 2. 5%-на NaOH, MeOH

123: X = O
124: X = S 76

X

H
N

O

Ph3P=O

125: X = O (E/Z смес)
126: X = S (E/Z смес)

CHO

H3CO
OCH3

OCH3
BrPh3P

1. K2CO3, 18-краун-6 
THF/CH2Cl2, кипене

H3CO
OCH3

H3CO

 
 

Схема 17. Синтез на (E/Z)-6-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3Н)-бензокса(тиа)золони 125 и 126 
 

Допълнителните модификации в структурите на получените стилбени, насочени 

към въвеждането на разнообразни алкилови заместители при азотния атом от 

хетероцикъла, са обект на бъдещи изследвания. Също така, предстоят in vitro 

проучвания за оценка на цитотоксичния потенциал на съединения 125Z и 126Z. 
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2.3. СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ НА СЕРИЯ ЗАМЕСТЕНИ 

3-МЕТИЛ-4-СТИРИЛ-2(3Н)-БЕНЗОКСА(ТИА)ЗОЛОНИ 

 

Интересните резултати от фармакологичния скрининг бяха предпоставка за 

продължаване на нашата работа върху синтеза на нови хетероциклени стилбени като 

потенциални противотуморни агенти. Нашата следваща задача бе свързана с 

получаването на серия заместени 3-метил-4-стирил-2(3Н)-бензоксазолони и техните 

серни аналози 3-метил-4-стирил-2(3Н)-бензотиазолони. Тези съединения са 

позиционни изомери на вече разгледаните 5- и 6-стирил-2(3Н)-бензокса(тиа)золони и 

бяха синтезирани отново по реакция на Витиг в условия на Боден. Като полупродукти 

за фосфониевите соли беше необходимо получаването на 4-метил-2(3Н)-бензоксазолон 

(131) и 4-метил-2(3Н)-бензотиазолон (137). 

Получаването на съединение 131 беше осъществено в резултат на 

няколкостадиен реакционен път, както е показано в Схема 18. Като изходен реагент 

използвахме 7-метилизатин (128), синтезиран в две стъпки по метода на Зандмайер 

/Sandmeyer/. Окислението му с калиев персулфат в сярна киселина доведе до 

съответния бензоксазиндион 129, който послужи като прекурсор за получаването на 

необходимия 2-амино-3-метилфенол (130). В последния етап проведохме циклизация 

на аминофенола 130 до 4-метил-2(3Н)-бензоксазолон (131). Като кондензиращ агент в 

този случай използвахме 1,1'-карбонилдиимидазол (CDI), което позволи провеждането 

на взаимодействието при значително по-меки условия в сравнение с класическата 

реакция с карбамид. 
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Схема 18. Синтез на 4-метил-2(3Н)-бензоксазолон (131) 
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Сключването на тиазоловия пръстен и получаването на съединение 137 беше 

осъществено в няколко стадия от о-толуидин (Схема 19). Важно е да се отбележи, че за 

някои от междинните продукти бяха разработени подобрени методи за синтез, които 

водят до синтеза на целевите съединения с по-високи добиви. Тиокарбамидът 133 беше 

получен в един стадий от о-толуидинхидрохлорид и амониев роданид при кипене във 

водна среда, но поради ниския добив (само 28%) и дългото реакционно време (12 ч.) 

разработихме алтернативен двустадиен реакционен път. Методът включва 

взаимодействие на о-толуидин с бензоилизотиоцианат, при което се образува 

междинното съединение N-бензоил-N'-(2-метилфенил)тиокарбамид (132). Хидролизата 

му в алкална среда води до съединение 133 с висок добив (78%) и чистота. 

Циклизацията на тиокарбамида 133 до 2-амино-4-метил-2(3Н)-бензотиазол хидро-

бромид (134) беше проведена в присъствието на бром по описана в литературата 

процедура [18]. След реакция на диазотиране и разпадане на диазониевата сол във 

водно-кисела среда изолирахме съединение 135, което беше подложено на хидролиза за 

получаването на 4-метил-2(3Н)-бензотиазолон (137). За хидролизата използвахме два 

подхода – едностадиен и  двустадиен. Оказа се, че и двата протичат с високи добиви и 

чистота на продукта и затова предпочетохме по-краткия метод, а именно директната 

хидролиза на бензотиазола 135 в кисела среда. 
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Схема 19. Синтез на 4-метил-2(3Н)-бензотиазолон (137) 
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Фосфониевите соли 142 и 143 бяха синтезирани по следния начин (Схема 20): 
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Схема 20. Синтез на фосфониеви соли 142 и 143 
 

Олефинирането на метоксибензалдехидите 76-79 проведохме в присъствието на 

база калиев карбонат по Метод А (Схема 21). 
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Метод А

THF/CH2Cl2
кипене

 
 

Съед. X R1 R2 R3 Добив 

OCH OCH 97% O OCH144 3 3 3

O OCH OCH H 58% 145 3 3

O OCH H OCH 66% 146 3 3

O H OCH H 70% 147 3

S OCH OCH OCH 74% 148 3 3 3

S OCH H OCH 84% 149 3 3

 
Схема 21. Синтез на 3-метил-4-стирил-2(3Н)-бензокса(тиа)золони 144-149 по Метод А 

 
Съединенията 144-149, съдържащи стирилов фрагмент в четвърта позиция на 

бензазолоновия пръстен, бяха получени като π-диастереоизомерни смеси. Поради 

близките Rf-стойности на изомерите, тяхното делене беше затруднено. Колонната 

хроматография беше проведена върху алуминиев оксид, тъй като установихме, че 

разделянето на Z- и Е-стилбените е по-добро в сравнение с използвания до този момент 

сорбент силикагел. 
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За получаването на производните 148 беше изпробван и алтернативния подход 

чрез "обратното" взаимодействие между 3,4,5-триметоксибензилтрифенилфосфониев 

бромид и 3-метил-2(3Н)-бензотиазолон-4-карбалдехид (152). За целта синтезирахме 

съединение 152 в три стадия от бромометиловото производно 141 (Схема 22) – реакция 

с калиев ацетат, хидролиза и окисление. Окислението на хидроксиметиловата група до 

алдехидна беше проведено по два начина, различаващи по вида на окислителя. 

Използването на активиран манганов диоксид доведе до получаването на 3-метил-

2(3Н)-бензотиазолон-4-карбалдехид (152) с много висок добив и чистота (не е 

необходимо допълнително пречистване). Сред недостатъците на метода са дългото 

реакционно време (72 часа) и голямото количество манганов диоксид, необходими за 

реакцията. От друга страна, окислението на алкохола 151 с пиридиниев хлорохромат 

(РСС) протича за кратко време (1.5 часа), но с много по-нисък добив на желания 

продукт. 
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Схема 22. Синтез на 3-метил-2(3Н)-бензотиазолон-4-карбалдехид (152) 
 

Реакцията на Витиг между 3,4,5-триметоксибензилтрифенилфосфониев бромид 

и 3-метил-2(3Н)-бензотиазолон-4-карбалдехид (152) проведохме в присъствие на база 

калиев карбонат в условията по Метод А (Схема 23). Чрез прекристализация из етанол 

изолирахме количествено транс-стилбена 148Е с добив 68%, а чрез колонна 

хроматография на матерните луги и цис-изомера 148Z с добив 16%. Прави впечатление, 

че взаимодействието между хетероцикления алдехид и фосфониевата сол води до 

много висок добив и Е-селективност (148Z/148Е = 1:4.3). 
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Схема 23. Алтернативен път за синтез на стилбени 148Z и 148Е, базиран на реакцията на Витиг 
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Структурите на новополучените съединения в серията бяха потвърдени 

посредством елементен анализ, ИЧ- и 1Н ЯМР-спектроскопия. 

За оценка на цитотоксичния потенциал на бензоксазолоновите аналози 

144Z-147Z бяха проведени in vitro експерименти върху клетъчни линии HepG2 и 

EA.hy 926 (ИМБ-БАН). Резултатите показват, че съединенията с включен 3,4,5-

триметокси-, 3,5-диметокси- и 4-метоксифенилов фрагмент проявяват ефект в ниски 

микромоларни концентрации (стойности на IC50 в интервала 19 – 36 μМ). Тъй като за 

първи път в тази серия се наблюдава активност при съединение, съдържащо само една 

метоксигрупа в пръстен А, стилбенът 147Z бе избран за по-детайлни проучения на 

противотуморните му свойства. 

Проведеният флоуцитометричен анализ показа, че съединение 147Z предизвиква 

митотичен арест във фаза G2/M на туморните клетки, подобно на природния 

цис-стилбен СА-4 и на синтетичните му аналози 84Z, 107Z и 111Z. Установено е също 

така, че при HepG2 клетки, третирани със стилбена 147Z, липсват нормални биполярни 

делителни вретена, а се наблюдават анормални многополярни такива (Фигура 7). 
 

 
 

Фигура 7. I. Нетретирани HepG2 клетки (нормално протичане на клетъчния цикъл): (А) клетки в 
интерфаза, (Б) клетки в метафаза, анафаза и цитокинеза, (В) клетки в интерфаза и в цитокинеза. 

II. HepG2 клетки, третирани с 147Z за 24 часа – неправилно формиране на делително вретено. 
Със стрелки са отбелязани апоптични клетки. 

В зелено е оцветен β-тубулин, червено – F-актин, синьо – ядра 
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Поради липсата на функционално делително вретено клетките излизат от митоза 

и навлизат в интерфаза без разделяне на хроматидите. В следствие на това се 

наблюдава формиране на полиплоидни (полиядрени) клетки, което може да предизвика 

промени в генетичната информация. Допълнителни изследвания показват, че 

образуването на "подвижни хромозоми" не води до генотоксичност. 

 

 

2.4. СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ НА СЕРИЯ ЗАМЕСТЕНИ 

3-МЕТИЛ-7-СТИРИЛ-2(3Н)-БЕНЗОКСАЗОЛОНИ 

 

Последната серия стилбенови производни включва съединения, при които 

метоксистириловият фрагмент е въведен в седма позиция на бензоксазолона. 

За получаването на 7-метил-2(3Н)-бензоксазолон (154) разработихме тристадиен 

метод за синтез от 3-метилсалициловата киселина (Схема 24). Както е известно от 

литературата, производните на салициловата киселина намират голямо приложение за 

получаването на бензоксазолони посредством прегрупировки на Курциус, Лосен и 

Хофман. 

При взаимодействието на метил 3-метилсалицилат с хидроксиламин в базична 

среда получихме хидроксамовата киселина 153, която претърпява прегрупировка на 

Лосен при нагряване. Без да бъде изолиран, получения о-хидроксифенилизоцианат се 

циклизира спонтанно до 7-метил-2(3Н)-бензоксазолон (154). 
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Схема 24. Синтез на 7-метил-2(3Н)-бензоксазолон (154) 
 

Фосфониевата сол 157 беше синтезирана в три стадия от съединение 154 по 

познатия реакционен път (Схема 25). 
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Схема 25. Синтез на фосфониева сол 157 
 

Реакцията на Витиг между метоксибензалдехидите 76-79 и фосфониева сол 157 

проведохме по модификацията на Боден в присъствие на база калиев карбонат и 

междуфазов катализатор 18-краун-6 (Схема 26). В резултат на взаимодействията 

получихме с добри до отлични добиви производните 158-161, съдържащи 

бензоксазолов пръстен В с въведен метоксистирилов фрагмент в седма позиция на 

хетероцикъла. Отново трябва да отбележим, че поради близките Rf-стойности на Е- и Z-

стилбените, разделянето им беше затруднено. 
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Съед. X R1 R2 R3 Добив 

OCH OCH 61% O OCH158 3 3 3

O OCH OCH H 96% 159 3 3

O OCH H OCH 51% 160 3 3

O H OCH H 78% 161 3

 
Схема 26. Синтез на 3-метил-7-стирил-2(3Н)-бензоксазолони 158-161 по Метод А 

 
Структурите на новополучените съединения в серията бяха доказани 

посредством елементен анализ, ИЧ- и 1Н ЯМР-спектроскопия. Подобно на останалите 

позиционните изомери, сигналите за виниловите протони наблюдавахме като дублети с 

J константи около 12 Hz за Z- и около 16 Hz за Е-изомерите. 
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В резултат на извършената синтетична работа бяха получени 68 стилбенови 

производни, съдържащи бензоксазолонов или бензотиазолонов пръстен. Голяма част от 

тях бяха подложени на фармакологични изследвания с цел проследяване на тяхното 

действие върху туморни клетки от различен произход. 

Висока цитотоксична активност показаха следните съеднения: 3-метил-5-(3,5-

диметоксистирил)-2(3Н)-бензоксазолон (82Z), 3-метил-5-(3,4,5-триметоксистирил)-

2(3Н)-бензотиазолон (84Z), 3-метил-5-(3,5-диметоксистирил)-2(3Н)-бензотиазолон 

(86Z), 3-метил-6-(3,4,5-триметоксистирил)-2(3Н)-бензоксазолон (107Z), 3-метил-6-

(3,4,5-триметоксистирил)-2(3Н)-бензотиазолон (111Z), 3-метил-4-(4-метоксистирил)-

2(3Н)-бензоксазолон (147Z), а от транс-хидроксистилбените (аналози на ресвератрола) 

– 3-метил-6-(3,5-дихидроксистирил)-2(3Н)-бензотиазолон (118Е). От изброените 

хетерокомбретастатини с по-силно действие се отличават съединенията, съдържащи 

три метоксигрупи в пръстен А (84Z, 107Z, 111Z). 

Върху цитотоксичността на съединенията влияние оказва и позицията, в която е 

въведен триметоксистириловия фрагмент в хетероцикъла. Най-активни са стилбените 

107Z и 111Z, чиито ефект е значително по-силен спрямо този на позиционните им 

изомери (напр. 80Z, 84Z, 144Z). Определените стойности на IC50 на синтетичните 

аналози 107Z и 111Z спрямо изследваните клетъчни линии са в наномоларната скала, 

близки до тези на комбретастатин А-4. Високият им цитотоксичен ефект вероятно се 

дължи на това, че стириловият фрагмент е на пара-позиция спрямо –NCH3 от 

окса(тиа)золоновия цикъл, поради което съединенията 107Z и 111Z могат да се 

разглеждат като аза-биоизостери на СА-4. Според някои изследвания наличието на 

пара-метоксигрупа в пръстен В е от съществено значение за активността на 

съединенията, докато фенолната хидроксилна група не оказва голямо влияние [19,20]. 

 

Стилбеновите производни 107Z и 111Z бяха избрани като лидерни съединения, 

които да бъдат подложени на задълбочени in vitro и in vivo проучвания с оглед 

изясняване на механизма на противотуморното им действие. Допълнителните 

модификации в структурите на 107Z и 111Z, свързани с въвеждането на разнообразни 

алкилови заместители при азотния атом от хетероцикъла, са обект на бъдещи 

изследвания. 
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2.5. СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ НА БЕНЗОФЕНОНОВИ 

ПРОИЗВОДНИ 

 

Някои от модификациите в молекулата на комбретастатин А-4 са насочени към 

замяна на етиленовия мост с карбонилна група. Счита се, че карбонилният sp2-

хибридизиран въглероден атом осигурява квази "цис"-ориентация между ароматните 

ядра [21], поради което бензофеноните са широко изследвани като потенциални 

противотуморни средства. Така например, фенстатинът – бензофеноновият аналог на 

комбретастатин А-4, е мощен инхибитор на тубулиновата полимеризация и притежава 

висока антипролиферативна активност. Тези факти ни насочиха към получаването на 

бензофенони, съдържащи бензоксазолонов или бензотиазолов пръстен. Съединенията 

от този тип могат да се разглеждат като аналози на синтезираните от нас хетероциклени 

стилбени, при които двойната връзка е заменена с карбонилна група. В тази част 

представяме получаването на малка серия 5- и 6-бензоил-2(3Н)-бензокса(тиа)золони и 

изследванията относно биологичната им активност. 

Ацилирането на бензокса(тиа)золони е един от възможните начини за въвеждане 

на бензоилна група в хетероцикъла и може да се осъществи с киселинни хлориди или 

анхидриди в условия на реакция на Фридел-Крафтс, или с карбоксилни киселини в 

среда от полифосфорна киселина. Данните в литературата показват, че електрофилните 

реакции, каквато е и реакцията на ацилиране при 1,3-бензазолите, са региоселективни и 

водят до получаването само на 6-заместени продукти [22]. По тази причина за синтеза 

на 5-бензоил-2(3Н)-бензотиазолоните разработихме алтернативен път, при който 

реакцията на ацилиране беше осъществена преди сключването на тиазолоновия 

пръстен. 

Както е показано в Схема 27, ацилирането на метоксибензените – анизол (162), 

1,2-, 1,3- и 1,4-диметоксибензен (163-165), проведохме с 3-нитро-4-хлоробензоил-

хлорид в среда от дихлорометан и алуминиев хлорид като катализатор. Във втория етап 

на синтеза извършихме селективна редукция на нитрогрупата, използвайки калаен 

дихлорид и солна киселина като редуциращ агент. Поради високата чистота на 

получените о-хлороанилини 170-173, те бяха използвани в следващия стадий на 

циклизация без допълнително пречистване. След сключването на тиазоловия цикъл с 

калиев етилксантогенат в диметилформамид при кипене, тионите 174-177 бяха 

окислени до целевите 5-бензоил-2(3Н)-бензотиазолони 178-181 с помощта на калиев 

перманганат. 
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Съед. R1 R2 R3 R4 Добив 

H 79% H H OCH174 3

H OCH OCH H 87% 175 3 3

OCH H OCH H 96% 176 3 3

OCH H H OCH 79% 177 3 3

H 65% H H OCH178 3

H OCH OCH H 32% 179 3 3

OCH H OCH H 44% 180 3 3

OCH H H OCH 67% 181 3 3

H H OH H 52% 182 

H OH OH H 43% 183 

OH H OH  H 42% 184 

OH H H OH  41% 185 

 
Схема 27. Синтез на 5-(метоксибензоил)-2(3Н)-бензоксазолони 178-181 и 5-(хидроксибензоил)-2(3Н)-

бензоксазолони 182-185 
 

Синтезираните от нас метоксизаместени 5-бензоилбензотиазолони 178-181 бяха 

подложени на реакции на деметилиране, тъй като от литературата е известно, че редица 

природни и синтетични бензофенони, съдържащи хидроксилни групи, са потенциални 

средства за цитопротекция вследствие на антиоксидантната им активност [23-25]. 

Реакциите проведохме при кипене в бромоводородна киселина, което доведе до 

получаването на 5-(хидроксибензоил)-2(3Н)-бензотиазолоните 182-185. 

Съединенията 174-185 са неописани в литературата и техните структури са 

потвърдени посредством елементен анализ, ИЧ- и 1Н ЯМР-спектроскопия. 

Някои от хидроксибензофеноните – съединения 182, 183 и 185, бяха подложени 

на in vitro проучвания за определяне на антиоксидантния им потенциал (Фигура 8). 
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Експериментите бяха проведени от д-р Цветомира Цанова под ръководството на проф. 

Дениз Багрел /Denyse Bagrel/, Laboratoire d'Ingénierie Moléculaire et Biochimie 

Pharmacologique, Université Paul Verlaine, Metz, France. Като референтно вещество e 

използван антиоксиданта Trolox (водоразтворимо производно на витамин Е). 

Бензофеноните 183 и 185 са съответно 2 и 1.5 пъти по-активни от използвания 

стандарт, a съединение 182, съдържащо хидроксилна група в р-положение, не 

притежава антиоксидантни свойства. 
 

 
 

Фигура 8. Антиоксидантна активност на хидроксибензофеноните 182, 183, 185 и Trolox. 
 

За определяне на цитотоксичния ефект на хидроксибензофеноните 182, 183 и 

185 беше приложен МТТ тест с цел да бъдат елиминирани съединенията, които 

притежават някаква токсичност. Изследванията бяха проведени спрямо две клетъчни 

линии с произход от млечна жлеза – туморна MCF-7 и нетуморна hTERT-HME1. 

Определените стойности на IC50 са представени в Таблица 5. Резултати показват, че 

съединение 185, което притежава 1.5 пъти по-висока антиоксидатна активност от тази 

на Trolox, проявява ниска цитотоксичност. Освен това хидроксибензофенонът 185 

намалява вътреклетъчното ниво на свободните радикали в гореспоменатите линии, 

генерирани от tert-бутилхидропероксид. Това показва, че съединение 185 може да се 

използва като средство за цитопротекция. 
 

Таблица 5. Стойности на IC  (μМ) на хидроксибензофеноните 182, 183 и 185 50
 

IC50 (μМ) 
Съед. R1 R2 R3 R4

MCF-7 hTERT-HME1 

H H OH H 120.9 ± 2.1 109.2 ± 3.4 182 

H OH OH H 43.6 ± 4.7 155.3 ± 4.9 183 

OH H H OH  167.6 ± 2.4 182.2 ± 6.2 185 

 
 

За нас представляваше интерес получаването и на 3,4,5-триметоксибензофенони, 

съдържащи кондензиран оксазолонов или тиазолонов пръстен, като аналози на 
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лидерните стилбени 107Z и 111Z. Прегледът на различни литературни източници 

показва, че ацилирането на 1,2,3-триметоксибензена протича в орто-положение спрямо 

една от крайните метоксигрупи. По тази причина синтеза на целевите бензофенони 3-

метил-6-(3,4,5-триметоксибензоил)-2(3Н)-бензоксазолон и 3-метил-6-(3,4,5-триме-

токсибензоил)-2(3Н)-бензотиазолон не може да бъде осъществен по разгледания 

по-горе синтетичен път. 

За получаването на 3-метил-6-(3,4,5-триметоксибензоил)-2(3Н)-бензоксазолон 

(187) бяха проведени различни експерименти, свързани с ацилиране на 3-метил-2(3Н)-

бензоксазолон с 3,4,5-триметоксибензоена киселина. Проведените експерименти за 

ацилиране в среда от полифосфорна киселина при нагряване при 140 °С доведоха до 

получаването на сложна смес, от която не успяхме да изолираме продукт. В следствие 

на това се насочихме към прилагането на алтернативни, по-меки условия, като 

използвахме реагента на Иитън /Eaton's reagent/ (CH3SO H/P O3 2 5) при 50 °С. По този 

начин при реакция на 3-метил-2(3Н)-бензоксазолон с 3,4,5-триметоксибензоена 

киселина получихме 3-метил-6-(3,4,5-триметоксибензоил)-2(3Н)-бензоксазолон (187) с 

добив едва 13%. 

Друга възможност за синтез на бензофенона 187 включва използването на 

Гринярови реактиви. При взаимодействието на 3,4,5-триметоксифенилмагнезиев 

бромид [26] и 3-метил-2(3Н)-бензоксазолон-6-карбалдехид [16], последвано от 

окисление на получения алкохол с реактив на Джонс /Jones/ (CrO /H3 2SO4), получихме 

желания бензофенон с по-висок тотален добив (31%, Схема 28). Основното 

затруднение при този подход беше свързано със синтеза на Гриняровия реактив, 

вследствие на което добивът на алкохола 186 беше нисък. 
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Схема 28. Синтез на бензофенона 187 
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По аналогична реакционна схема опитахме да синтезиране и 3-метил-6-(3,4,5-

триметоксибензоил)-2(3Н)-бензотиазолон (189), но поради много ниския добив на 

първия етап приложихме друг метод, базиран на реакцията на Стайл (Схема 29). 

Взаимодействието на 6-бромо-3-метил-2(3Н)-бензотиазолон с бис(три-n-бутилкалай) 

проведохме в присъствието на тетракис(трифенилфосфин)паладий(0) при нагряване в 

толуен, при което получихме органокалаеното производно 188. Паладий-

катализираната реакция с 3,4,5-триметоксибензоилхлорид доведе до желания 

бензофенон 189 с добив 65%. 
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Схема 29. Синтез на бензофенона 186 
 

 

2.6. СИНТЕЗ НА КОМБРЕТАСТАТИН А-4 

 

2.6.1. Синтез на комбретастатин А-4 по модифициран метод на реакция на 

Витиг/условия на Боден 

Природният цис-стилбен СА-4 е синтезиран за първи път от Петит /Pettit/ и сътр. 

[27], които докладват два алтернативни пътя, базирани на реакцията на Витиг. Първият 

включва взаимодействие на 3,4,5-триметоксибензалдехид и фосфониева сол 17, което 

води до 1:1.5 смес от изомери 18Z/18Е с добив 93%. По-висока Z-селективност се 

наблюдава при олефиниране между 3,4,5-триметоксибензилтрифенилфосфониев 

бромид и изованилин, защитен с tert-бутилдиметилсилилна (TBDMS) група, при което 

се получават стилбените 18Z и 18Е в съотношение 3.6:1. Двата метода използват 

n-бутиллитий като база, което налага провеждането на реакциите в интертна атмосфера 

и сухи разтворители. 
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Ние разработихме значително по-опростена процедура, при която вместо 

класическата реакция на Витиг приложихме условията на Боден (К СО2 3/18-краун-6) 

като заменихме междуфазовия катализатор с по-евтиния полиетиленгликол 400 (ПЕГ 

400). Реакцията на олефиниране на TBDMS-защитен изованилин с 3,4,5-триметокси-

бензилтрифенилфосфониев бромид проведохме в дихлорометан при 40 °C в 

присъствието на база калиев карбонат и ПЕГ 400. В резултат на това бе получена 

диастереоизомерна смес от TBDMS-защитен комбретастатин А-4 (Схема 30). 

Газхроматографският анализ на реакционната смес показа, че съотношението на двата 

изомера 18Z/18Е е 1:1. Стилбените 18Z и 18Е бяха изолирани с помощта на колонна 

хроматография с добив 35%, респ. 34% и цис-изомера 18Z беше подложен на 

десилилиране с цел снемане на защитната група и получаване на комбретастатин А-4 

(1). 
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OTBDMS

H3CO

H3CO
OCH3

OCH3

OR

18Z, 18E: R = TBDMS (1:1, 69%)
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K2CO3, ПЕГ 400
CH2PPh3BrH3CO

H3CO
OCH3

CH2Cl2, 40 oC

CA-4 (1): R = H (98%)  
 

Схема 30. Синтез на комбретастатин А-4 по модифициран метод на реакцията на Витиг 
 

Сред най-важните предимства на предложената от нас процедура за синтез на 

комбретастатин А-4 са меките реакционни условия, простата манипулация и високите 

добиви. Това ни дава основание да считаме, че този подход е алтернатива на по-рано 

разработените и докладвани методи. 

 

 

2.6.2. Синтез на комбретастатин А-4 от фенстатин. Приложение на 

прегрупировката на Колвин 

Парциалната редукция на алкини се откроява сред най-ефективните и 

стереоселективни методи за синтез на биоактивни цис-стилбени. Въпреки това само в 

няколко научни публикации се разглежда получаването на комбретастатин А-4 от 

съответния диарилалкин [28-31]. Една от вероятните причини за това е трудно 

достъпния алкин. Трябва да отбележим, че в литературата са описани два начина за 

получаването му: посредством две последователни Сузуки-тип реакции [28] или чрез 
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Соногашира крос-къплинг [29]. Тези факти ни стимулираха да потърсим алтернативен 

метод за синтез на ключовия диарилалкин. 

За получаването на антиваскуларния агент комбретастатин А-4 (1) и на неговия 

прекурсор 58 разработихме нов подход, базиран на прегрупировката на Колвин. 

Ключовият етап в предложения от нас ретросинтетичен път (Схема 31) е превръщането 

на фенстатин (12) в диарилалкина 58 посредством споменатата прегрупировка. 
 

комбретастатин A-4 (1) 58

H3CO

H3CO

H3CO

OCH3

OH

H3CO
OCH3

H3CO

OCH3

OH

O

OCH3

OH

OCH3

H3CO

H3CO

фенстатин (12)

 
 

Схема 31. Ретросинтетичен път за синтез на комбретастатин А-4 чрез прегупировка на Колвин 
 

Методът се основава на работата на Колвин и Хамил /Colvin, Hamill/ [32], които 

докладват, че реакцията на триметилсилилдиазометан (TMSCHN2) с карбонилни 

съединения в присъствие на бази води до съответните алкини. Предложеният 

механизъм за тази интересна прегрупировка включва нуклеофилна атака от литиевия 

триметилсилилдиазометан (TMSC(Li)N2) към карбонилния въглероден атом. 

Образуваният α-диазоалкоксид претърпява реакция на елиминиране до диазоалкен. 

След прегрупировка, съпроводена с отделяне на азот, се получава съответният алкин 

(Схема 32) [33]. 
 

R1 C R2
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Si(CH3)3 - (CH3)3SiOLi
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N2 - N2
R1 C C R2

 
 

Схема 32. Механизъм на прегрупировката на Колвин [132] 
 

Получаването на самия фенстатин (12) беше осъществено в три стъпки от 

2-метоксифенол (гваякол). Защитата на фенолната група беше извършена с 

хлороацетилхлорид, при което получихме с висок добив съединение 190. В следващия 

стадий проведохме реакция на ацилиране с 3,4,5-триметоксибензоена киселина в среда 

от полифосфорна киселина по метод, предложен от Ву /Wu/ и съавтори [34], при което 

изолирахме бензофенона 191 с много нисък добив. Една от вероятните причини за това 

е образуването на полицикличен страничен продукт [35]. Поради това ацилирането на 

съединение 190 извършихме в по-меки условия при 40 °C в присъствие на реагента на 
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Иитън, при което изолирахме с висок добив и чистота съединение 191 (Схема 33). 

Свалянето на защитната група беше постигнато с калиев ацетат в третия етап. 

Фенстатинът (12) беше синтезиран със 74% тотален добив. 
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Схема 33. Синтез на фенстатин (12) 
 

Както е показано в следващата схема, взаимодействието на TBDMS-защитен 

фенстатин 192 с триметилсилилдиазометан (TMSCHN2) беше проведено в присъствие 

на база n-бутиллитий при -78 °C. В резултат на прегрупировката на Колвин 

диарилалкина 57 беше изолиран с 89% добив. Последният етап, включващ снемане на 

защитната група, осъществихме с тетрабутиламониев флуорид (Схема 34). По този 

начин ключовият алкин 58, необходим за получаването на комбретастатин А-4, беше 

синтезиран с 66% тотален добив спрямо фенстатина. 
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Схема 34. Синтез на диарилалкина 58 от фенстатин (12) 
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По-нататъшните ни усилия бяха насочени към оптимизиране на реакционните 

условия за процеса на хидрогениране с цел по-висок добив на СА-4. С оглед на това 

ние изследвахме влиянието на различни катализатори, адитиви и разтворители при 

парциалната редукция на диарилалкините 57 и 58 (Схема 35). В един от първите ни 

опити (експ. 1, Таблица 6), съединение 58 беше подложено на редукция над 

катализатор Pd/C в присъствие на етилендиамин в метанол по аналогия с предложените 

от Фюрстнер и Николакис /Furstner, Nikolakis/ [28] условия. GC/MS-Анализът на 

суровата реакционна смес, както и 1H NMR-спектър на изолирания продукт показаха 

формирането на тотално хидриран продукт, известен като ерианин (59б). 
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Схема 35. Синтез на СА-4 (1) и ерианин (59б) посредством редукция на съответните диарилалкини 

 
 

Таблица 6. Парциална редукция на диарилалкини 
 

* СъотношениеЕксп. Диарилалкин Разтворител Катализатор 1/59б 

1 58 метанол Pd/C 0 : 100 

хексан Pd/CaCO 82 : 18 2 57 3

3 58 хексан-толуен Pd/CaCO 94 : 6 3
 

a Съотношението е определено чрез GC/MS 
 

По-добри резултати бяха постигнати в присъствието на катализатор на Линдлар 

(Pd/CaCO3, отровен с олово), хинолин като адитив и хексан като разтворител. Така, 

редукцията на TBDMS-защитения алкин 57 беше осъществена за 1 час и след снемане 

на защитната група бяха получени СА-4 (1) и тотално хидриран продукт 59б (ерианин) 

в съотношение 82:18 (експ. 2, Таблица 6). Парциалната редукция на диарилалкина 58 

проведохме в смес от разтворители (хексан-толуен, 1:1), тъй като съединение 58 беше 
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неразтворимо само в хексан. В този експеримент (експ. 3, Таблица 6) получихме 

най-висока цис-селективност. GC/MS-Анализът на реакционната смес показа наличие 

на цис-стилбена СА-4 (1) и ерианин (59б) в съотношение 94:6. Комбретастатин А4 беше 

изолиран чрез колонна хроматография и получен с 90% добив. 

В резултат на разработения от нас нов синтетичен метод, базиран на 

прегрупировката на Колвин, ключовият диарилалкин 58 и комбретастатин А-4 (1) бяха 

получени в три, съотв. четири стадия от бензофенона фенстатин с тотални добиви 66%,  

респ. 59%. 

 

Ефективността на метода беше доказана и чрез синтеза на лидерните съединения 

107Z и 111Z (Схема 36). Стереоселективната редукция на алкините, получени чрез 

прегрупировка на Колвин беше осъществена в присъствието на катализатор на Линдлар 

в метанол. Във всички случаи посредством GC/MS-анализ беше установено образува-

нето на тотално хидриран продукт (10%), а целевите цис-стилбени 107Z и 111Z бяха 

изолирани чрез прекристализация. Физикохимичните и спектралните характеристики 

на съединенията са идентични с тези на продуктите, получени по реакция на Витиг. 
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Схема 36. Синтез на лидерните съединения 107Z и 111Z от съответните бензофенони 

 
 
 
 

Част от изследванията в настоящия дисертационен труд са финансирани от "Научни 

изследвания" към СУ "Св. Климент Охридски", договори № 85/2009 г. и № 99/2011 г. 
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3. ИЗВОДИ 
 

 

1. Получени са нов клас хетероциклени аналози на комбретастатин А-4, 

съдържащи метоксистирилов фрагмент, въведен в четирите възможни позиции 

на бензоксазолоновия пръстен и в позиции 4, 5 или 6 на бензотиазолона. За 

получаването на целевите стилбенови производни е приложен модифициран 

метод на реакцията на Витиг в условия на Боден – взаимодействията протичат в 

меки условия в присъствие на база калиев карбонат и междуфазов катализатор 

18-краун-6. 

 

2. Изследвано е влиянието на различни бази и разтворители върху стереохимичния 

ход на реакцията на Витиг. Висока Z-стереоселективност (E/Z = 1:3) е 

постигната при използването на база калиева основа в дихлорометан. Влияние 

върху стереоселективността на реакциите оказва и фосфониевата сол. 

Взаимодействията между 3,4,5-триметоксибензилтрифенилфосфониев бромид и 

бензокса(тиа)золонкарбалдехид водят до по-висок добив на съответния 

Е-стилбен. 

 

3. Нови хетероциклени аналози на природния ресвератрол са синтезирани чрез 

реакция на деметилиране на 5- и 6-(3,5-диметоксистирил)-2(3Н)-бензокса(тиа)-

золони. Установено е, че най-активният представител в групата хидрокси-

стилбени е 3-метил-6-(3,5-дихидроксистирил)-2(3Н)-бензотиазолон (118Е). 

Съединението предизвиква 50% инхибиране на растежa на HL-60 клетки в 

по-ниски концентрации в сравнение с ресвератрола (11 μМ за 118Е спрямо 12.1 

μМ за ресвератрол). 

 

4. От сериите метоксизаместени 4-, 5- и 6-стирилбензокса(тиа)золони, аналози на 

комбретастатин А-4, с най-висока цитотоксична активност върху клетъчни 

линии HepG2 и EA.hy 926 се отличават съединенията, съдържащи три 

метоксигрупи в пръстен А – 84Z, 107Z и 111Z. Съществено влияние върху 

цитотоксичността на съединенията оказва и позицията, в която е въведен 

триметоксистириловия фрагмент в хетероцикъла. Най-силен ефект се наблюдава 

при 6-стирилбензокса(тиа)золоните 107Z и 111Z, избрани за лидерни 
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съединения в по-нататъшни in vitro и in vivo проучвания с оглед изясняване на 

механизма на противотуморно действие. 

 

5. Като близки структурни аналози на лидерните съединения 107Z и 111Z са 

получени бензофеноните 3-метил-6-(3,4,5-триметоксибензоил)-2(3Н)-

бензоксазолон (187) и 3-метил-6-(3,4,5-триметоксибензоил)-2(3Н)-

бензотиазолон (189). Замяната на етиленовия мост между ароматните фрагменти 

А и В с карбонилна група разкрива възможност за нови потенциални 

противотуморни средства, при които не е възможна изомеризация до неактивна 

транс-форма. 

 

6. Синтезирана е серия метокси- и хидроксизаместени 5-бензоил-2(3Н)-

бензтиазолони и е изследвана възможността за приложението им като 

фармакологично активни продукти. Установено е, че хидроксибензофенонът 185 

може да бъде използван като средство за цитопротекция поради високия му 

антиоксидантен потенциал и ниска цитотоксичност. 

 

7. Разработени са два нови подхода за синтез на антиваскуларния агент 

комбретастатин А-4: посредством модифициран метод на реакцията на Витиг в 

условия на Боден и чрез прегрупировка на Колвин на бензофенона фенстатин до 

диарилалкин, последвано от стереоселективна редукция.  Приложимостта на 

втория метод е потвърдена със синтеза на избраните лидерни съединения 107Z и 

111Z от съответните бензофенони 187 и 189. 

 

8. В резултат на извършената експериментална работа са синтезирани 170 

съединения, от които 123 неописани в литературата. Те са охарактеризирани с 

елементен анализ, ИЧ- и ЯМР-спектроскопия, а едно от тях (107Z) и с 

рентгеноструктурен анализ. 
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