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ВЪВЕДЕНИЕ 
 Химиците винаги са били очаровани от кумулираната диенова структура на 
алените с нейните изключителни качества, такива като аксиалната хиралност и висока 
реакционна способност. Историята на алените започва през далечната 1874 когато 
първият нобелов лауреат по химия Jacobus H. Van’t Hoff предрича тяхната структура. 
Малко известен е факта, че първият синтез на ален - пентадиенова киселина -  е 
проведен с цел да се докаже невъзможността за съществуването на такива 
„високонестабилни” съединения като алените. През последните 20 г. алените станаха 
все по-популярни сред изследователските среди и дори окупираха области в които по-
рано не бяха се появявали. Има данни, че годишно в литературата се публикуват около 
400 статии посветени на алените.  

Специално място в тази група съединения заемат фосфорилираните алени, които 
лесно се получават на основата на алкин-аленова изомеризация на алкин фосфити. 
Наличието в молекулата на тези съединения на система от двойни връзки, разположени 
в различни равнини, в комбинация с фосфорилна група, позволиха за кратко време да 
се натрупа богат синтетичен материал, който несъмненно даде своя принос към общите 
знания за химията на органофосфорните съединения.  

Взаимното влияние на трите фрагмента – две ортогонално разположени двойни 
връзки и фосфорилна група- в молекулите на фосфорилираните алени се осъществява 
или директно по химичните връзки, или индиректно – през пространството. Това 
взаимодействие води до промяна на реакционната способност на спомeнатите 
реакционни центрове. 

Особеностите в електронният строеж на фосфорилираните алени, обуславящ 
тяхната повишена реакционна способност както по отношение на електрофилни, така и 
по отношение към нуклеофилни реагенти, ги прави изключително полезни в качеството 
им на субстрати при изучаването на явлението бифилност. 

 
СИНТЕЗ НА 1,2-АЛКАДИЕНФОСФОНАТИ И ИЗУЧАВАНЕ НА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ИМ С ЕЛЕКТРОФИЛНИ РЕАГЕНТИ 

  
 Синтез на 1,2-алкадиенфосфонати чрез 2,3-сигматропна прегрупировка на 

пропаргилфосфити. Доказателства за механизма на реакцията  
  

Както е отбелязано в литературният преглед един от най-удобните в препаративно 
отношение методи за получаване на 1,2-алкадиенфосфонати е 2,3-сигматропната 
прегрупировка на пропаргилфосфити, получени вследствие взаимодействието на α-
алкиноли със съединения на тривалентният фосфор: 
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 По този начин са синтезирани дихлоридите на 1,2-алкадиенфосфоновите киселини, 

които притежават в молекулите си реакционоспособни хлорни атоми, свързани с 
фосфорният атом. Последните лесно се заместват от най-разнообразни атомни групи. 

Използвайки този синтетичен протокол ние синтезирахме: 
 
1. N,N-Диалкиламидо-О-алкил-1,2-алкадиенфосфонатитe 10a-j – 10 примера 
2. N-Алкиламидо-О-алкил-1,2-алкадиенфосфонатите 12a-f – 6 примера 
3. N-Морфолино-О-алкил-1,2-алкадиенфосфонатите 14a-f – 6 примера 
4. N-(2-Хлороетил)-О-алкил-1,2-алкадиенфосфонатите 16а-с – 3 примера  
5. N-(2-Хлороетил)-О-бензил-(фенилетил-)-1,2-алкадиенфосфонатите 18a,b – 2 

примера 
6. 2-(1,2-Алкадиенил)-2-оксо-1,3,2-оксазафосфоланите 19а-с – 3 примера 
7. Тиоестери на 1,2-алкадиенфосфонови киселини 21a-f – 6 примера 
8. Аленсзаместени фосфиноксиди 22a,b – 2 примера 
9. Арилокси производни на 1,2-алкадиенфосфонови киселини 29a,b- 2-

примера 
10. Алензаместени-диоксафосфолани и алензаместени оксазафосфолани  31a-c, 

32a-c, 33a-c – 9 примера 
11. Алензаместени диоксафосфорини и алензаместени оксазафосфорини 37a-c, 

38, 39 – 5 примера 
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10a-j; Y = RO, Z = R2N
12a- f; Y = RO, Z = RNH
14a-f; Y = RO, Z = morph.
16a-c; Y = RO, Z = ClCH2CH2NH
18a,b; Y = PhCH2O, PhCH2CH2O, Z = ClCH2CH2NH
19a-c; Y+Z = -OCH2CH2NH-
21a-f; Y = Z = RS
22a,b; Y = Z = R
29a,b; Y = Z = PhO
31a-c; Y + Z = -O-Ph-NH-, 32a-c; Y + Z = -OC(O)CH(Me)O-, 
33a-c; Y + Z = -OC(O)CH(Ph)O-
37a-c; Y + Z = -OPhC(O)O-, 38;  Y + Z = -N(R)PhC(O)O-, 
39;  Y + Z = -OPhC(O)N(R)-  

 
 

Циклизация на N-пропаргиламинофосфини – метод за получаване на 2,5-
дихидро-1,2-азафосфол-2-оксиди 

 
С цел намиране на доказателства за предложеният от V. Mark (Tetrahedron Lett., 3, 281 

(1962) механизъм на 2,3-сигматропна прегрупировка на пропаргилфосфити като един от 
най-удачните методи за синтез на 1,2-алкадиенфосфонати, а именно през междинно 
образуване на интермедиат с оксафосфолова структура, както е показано по-горе,  
ние си поставихме за цел изучаването на взаимодействието на азотният аналог на 
пропаргиловият алкохол(N-метил-N-пропаргиламин) с хлориди на тривалетният 
фосфор. Така при взаимодействието му с диалкоксихлорофосфити се изолират 
амониевите соли 2а-е. Термичната обработка на тези съединения, води до получаването 
на по-рано неизвестните 1-метил-2-алкокси-2,5-дихидро-1,2-азафосфол-2-оксиди 4а-е.  

Реакцията протича по следната вероятна реакционна схема: 
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R=Me, Et, Pr, iPr, iBu 
 

Прегрупировката на 2а-е до 4а-е протича най-вероятно като вътрешномолекулен 
пренос на протон от азотен към въглероден атом и последващо присъединяване на 
фосфорният атом към тройната връзка до образуването на интермедиатите 3а-е. 
Спектралните характеристики на изолираните от нас азафосфоли 4а-е са идентични с 
тези на получените от Ch.M.Angelov at al,  изолирали и охарактеризирали спектрално 
фосфониево съединение, в качеството на интермедиат на изучаваната от тях реакция на 
същият субстрат с диалкилхлорофосфини.  

Единствената разлика в спектралните характеристики на получените от нас 
азафосфоли 4а-е с тези на цитираното по-горе фосфониевото съединение, е в 
стойностите на химическото отместване за фосфорният атом в 31P NMR- спектрите 
(38.0 – 39.0 ppm), което е характерно за тетракоординирано състояние на фосфорният 
атом. 

В продължение на изследванията ни в тази посока изучихме взаимодействието на 
N,N-диалкиламидосулфенилхлориди с α-алкиноли. Целта на това изследване беше 
получаването на диалкиламиди на 3-алкилбута-1,2-диен-1-сулфенови киселини и 
изучаване на тяхната реакционна способност спрямо електрофилни реагенти. При тези 
реакции се изолират съответните пропаргилсулфинамиди: 
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R1

R2
R2NSOCl Et3N

- Et3N.HCl
+ R2NSO

R1

R2

5a,b 6a,b 7a-d  
R= Me, Et; R1=R2=Me; R1=Me, R2=Et 

 
Всички наши опити за превръщането на тези съединения в техните 1,2-алкадиенови 

аналози се оказаха безуспешни. Вероятната причина за това би могла да бъде 
понижената нуклеофилна реакционна способност на серният атом в този конкретен 
случай за сметка на анхимерният ефект на азотните и кислородни атоми, което  прави 
малко вероятна вътрешномолекулна нуклеофилна атака на сярата по терминалния С-



атом на тройната въглерод-въглеродна връзка. 
Приведените литаратурни данни, относно вероятният механизъм на 2,3-

сигматропна прегрупиравка на пропаргилфосфити, заедно с получените от нас 
резултати, показват че, реакцията преминава през междинно преходно състояние с 
оксафосфолова структура възникнало в резултат от вътрешномолекулно нуклеофилна 
присъединяване на фосфорният атом към терминален въглероден атом от тройната 
въглерод-въглеродна връзка. 

В случаите когато нуклеофилната реакционна способност на атакуващата частица е 
понижена за сметка на електронни ефекти 2,3-сигматропна прегрупиравка е 
затруднена. 
 

Изучаване на реакцията на електрофилно присъединяване към 1,2-
алкадиенфосфонати. Доказателства за механизма на реакцията. 

 
Както е посочено по-горе, използвайки като изходни съединения дихлориди на 1,2-

алкадиенфосфоновите киселини синтезирахме набор от 1,2-алкадиенфосфонати, с цел 
изучаване на влиянието на различни заместители, свързани с фосфорният атом, върху 
направлението на реакцията на електрофилно присъединяване към фосфорилирани 
алени, както и поради намерението ни от една страна да синтезираме нови производни 
на 1,2-алкадиенфосфоновите киселини с потенциална физиологична активност и от 
друга – да синтезираме субстрати, съдържащи функционални групи, които при 
различни условия и с участието на различни реагенти биха обезпечили протичането на 
различни реакции на циклизация.  

Така N,N-диалкиламидо-О-алкил-1,2-алкадиенфосфонати 10a-j , N-алкиламидо-О-
алкил-1,2-алкадиенфосфонати 12a-f, N-морфолино-О-алкил-1,2-алкадинфосфонати 14a-
c, N-(2-хлороетил)-О-алкил-1,2-алкадиенфосфонати 16a-c, 2-(1,2-алкадиенил)-2-оксо-
1,3,2-оксазафосфоланите 19а-с, и арилокси-производните на 1,2-алкадиенфосфонови 
киселини 29a,b бяха изучени в реакции с електрофилни реагенти.  

Установено беше, че независимо от природата на реагентите и субстратите във 
всички случаи с високи добиви се изолират 4-заместени-2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-
оксиди. 

Реакцията протича по следната вероятна реакционна схема:  
 
 
 



11a-n; Z = R2N
13a-l; Z = RNH
15a-d; Z = morph
**17a-c; Z = ClCH2CH2NH
*17a-f; Z = ClCH2CH2NH 
30a-j; Z = PhCH2O, PhCH2CH2O

10a-j; Z = R2N
12a- f; Z = RNH
14a-f;  Z = morph.
16a-c;  Z = ClCH2CH2NH
18a,b;  Z = ClCH2CH2NH
*19a-c; RO+Z = -OCH2CH2NH-
29a,b; RO= Z = PhCH2O, PhCH2CH2O

ENu = Cl2, Br2, SO2Cl2, MeSCl, PhSCl, PhSeCl
R, R1, R2 = alkyl, phenylalkyl, cyclohexyl
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Освен наблюдаваната обща тенданция на описаното взаимодействие, налице са и някои 
особености. Така например: 
 1. Алензаместените 1,3,2-оксазафосфолани *19a-c, в реакции с електрофилни реагенти 
претърпяват разрушаване на 1,3,2-оксазафосфолановият пръстен и образуването на 
производни на 2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-оксид.  
 
2. Под действие на силни бази съединения 17a,b претърпяват азиридинова циклизация 
до образуването на очакваните 2-N-азиридин-2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-оксиди 
20a,b: 
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17a,b                                   20a,b

R1=R2=Me, R1=Me, R2=Et  
 

Третирането на съединения 20a,b с литиев хлорид в разтвор от тетрахидрофуран, 
последвано от обработване на реакционната смес с вода води до отварянето на 
азиридиновият пръстен и образуване на съединения 17a,b.  



 
3. Взаимодействието на синтезираните от нас N-(2-хлороетил)-О-бензил- и N-(2-
хлороетил)-О- фенилетил-1,2- алкадиенфосфонати с силна база доведе до протичането 
на циклизация между N-(2-хлороетил)- групата при фосфора и съответните арилокси-
групи при същият атом. В резултат от това взаимодействие беше изолиран 2-(1,2-
алкадиенил)-2-оксо-1,3,2-оксазафосфолана 19а. 

Реакцията протича по следната реакционна схема: 
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H18a,b                                  19a  
 

Механизмът на тази реакция засега остава неизяснен за нас. Изолирането обаче при 
тази реакция на бензилхлорид респ. 2-хлороетилбензен с почти количествени добиви 
ни дава някои насоки за продължаване на изследванията на механизма на реакцията. 
Нещо повече, наблюдаваната азиридинова циклизация на съединения 17a,b 
представлява според нас допълнително указание за възможният механизъм на 
реакцията на N-(2-хлороетил)-О-бензил- и N-(2-хлороетил)-О-фенилетил-1,2- 
алкадиенфосфонати с силни бази, който поради оскъдица от достатъчно 
експериментални данни няма да коментираме. 

Структурата на получените оксафосфолови производни(11a-n, 13a-l, 15a-d, 17a-f, 
30a-j)  е потвърдена спектрално и с елементен анализ. Сравнението на спектралните 
данни на изходните аленфосфонати с тези на крайните продукти показват, че в хода на 
взаимодействието е протекла петчленна хетероциклизация на аленфосфонатната 
система от двойни връзки. Изолирането на продуктите на описаните реакции 
представлява метод за получаване на неописани в научната литература производни на 
2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-оксидите. Получените резултати могат да се 
интерпретират като доказателство за предложеният от други автори механизъм на 
електрофилната циклизация на производни на 1,2-алкадиенфосфонови киселини. 

Някои от получените по гореописаните процедури оксафосфолови производни, а 
именно 11a-n, както и 13a-l бяха синтезирани и чрез провеждане на насрещен синтез, а 
именно при взаимодействието на 4-заместени-2-хлоро-2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-
оксиди със съответните диалкил- и алкиламини в присъствие на органична база: 
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Експериментални доказателства за механизма на реакцията на електрофилно 

присъединяване към 1,2-алкадиенфосфонати 
 
С цел намиране на експериментални доказателства за механизма на електрофилното 
присъединяване към 1,2-алкадиенфосфонати, ние синтезирахме алензамесените 
фосфиноксиди 22a,b и ги изучихме вреакции с електрофилни реагенти. 
Установихме, че при взаимодействието на съединение 22а (диметил(3-метил-1,2-
бутадиенил)фосфиноксид)с бром, метилсулфенил- и метилселененилхлориди се 
изолират с количествени добиви цикличните фосфониеви соли 23a-d: 

 

ENu = Br2, MeSCl, MeSeCl
22a                            23a-d

ENu
Me

Me

Me2P O Me2P
O

E
Me
Me

X

 
 

Получените соли са прахообразни вещества, устойчиви на въздуха, добре 
разтворими във вода и полярни разтворители и трудно разтворими в органични 
разтворители. Стойностите на химическото отместване за 31Р е особено характерно и 
потвърждава образуването на фосфониева структура. Изолирането на цикличните 
фосфониеви соли с количествени добиви е косвено, но убедително доказателство за 
вероятният механизъм на реакцията на 1,2-алкадиенфосфонати с електрофилни 
реагенти. И тук подобно на описаните по-горе реакции на електрофилно 
присъединяване, последната вероятно преминава през образуването на третичен 
карбениев йон, който се трансформира в циклична фосфониева сол. Указание за това е 
факта, че реакцията на хлориране на 22b (диметил(1,2-хексадиенил)фосфиноксид), 
протичаща през образуването на вторичен карбениев йон, води до получаването главно 
на 2,3-адукти въ вид на смес от Е и Z изомери, продукти на тяхната по-нанъшна 1,3-



сигматропна прегрупировка, като продукта с оксафосфониева структура съставлява 
само около 10% от тоталният добив на реакционните продукти: 
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Достатъчно добре е документирано  в литературата, че алензаместените 1,3,2-

диоксафосфолани реагират с електрофилни реагенти с отваряне на 
диоксафосфолановият пръстен и образуване на производни на 2,5-дихидро-1,2-
оксафосфол-2-оксидите. Това е демонстрирано и от нас при изучаване на свойствата на 
съединения 19a-c (виж по-горе). 

Взаимодействието обаче на синтезираните от нас аленсъдържащи оксаза- и 
диоксафосфолани с бром протича със циклизация на аленфосфонатната система от 
двойни връзки и образуването на спирофосфониевите съединения 34a-c,35a-c и 36a-c: 
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Изолираните съединения представляват оцветени прахообразни вещества 

неразтворими в органични разтворители, но добре разтворими във вода. 
Предположението за структурата на тези съединения са направени въз основа на 
техните спектрални характеристики.  

Получаването на тези съединения е за сметка  вероятно на невъзможността от 
протичане на реакцията на Михаелис-Арбузов(втори стадий). Получените резултати 
могат да се обяснят вероятно с наличието на  стабилизация на диоксафосфолановия, 
респективно на оксазафосфолановият пръстен от заместителите. Изолирането на тези 
съединения е косвено доказателство за предложеният от други автори, механизъм на 
електрофилното присъединяване към 1,2-алкадиенфосфонати. 

 
Синтез на 1-заместени-1,2-алкадиенфосфонати. 

2,3-Сигматропна прегрупирoвка на модифицирани алкиндиоли. 
 

Продължавайки нашите опити за създаването на лесни за изпълнение и ефективни 
методи за синтез на 1,2-алкадиенфосфонати изучихме алкин диоли в качеството им на 
субстрати за получаването на алкинилфосфити, чиято по-нанатъшна изомеризация би 
могла да доведе до получаването на 1,2-алкадиенфосфонатни производни, със 
заместител при С1-атом от аленфосфонатната система. Симетричността на изходните 
диоли ги прави по-малко реакционоспособни като цяло и затова избрахме синтетичен 



протокол, включващ превръщането на едната хидроксилна група в триметилсилил 
етерна чрез взаимодействието им с триметилхлоросилан. От особено значение за 
доказването на получаването на тези модифицирани алкинхидрокси етери бяха данните 
от спектралният анализ. Взаимодействието на последните с диалкилхлорофосфити води 
до получаването на 1-заместени -1,2-алкадиенфосфонати.  

Реакцията протича по следната схема: 
 

R= Me, Et, nPr, iPr
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В процеса на  изучаването на реакционната способност на получените от нас  

алкинхидроксисилилетери ние успешно синтезирахме и серни аналози на 1-
заместените -1,2-алкадиенфосфонати използвайки методика описана в литературата. 

Споменатата по-горе намалена реакционна способност на изходните алкиндиоли ни 
провокира да използваме и друг синтетичен протокол, а именно използвайки известна 
методика, синтезирахме 2-окси-3-хексин-5-ол. Полученият ненаситен хидроксикетон 
при реакция с диалкилхлорофосфити води до синтезирането на 2-оксо-3-
диалкоксифосфорил-3,4-хексадиените. 
Съединения 45a-d,  реагират гладко със сребърен нитрат в излишък до очакваните 
фуранови производни. 
Изолирането на фурановите производни 46a-d представлява най-същественото 
доказателство за успешното синтезиране на съединения 45a-d. 

 
Други методи за синтез на 1-заместени-1,2-алкадиенфосфонати 

Синтез на 1-заместени-1,2-алкадиенфосфонати по реакцията на Sonogashira 
 
Взаимодействието на халогенпроизовдни на въглеводородите с алкини в присъствие 



на литийорганични съединения и в условията на паладий-катализирана реакция е 
добре известен метод за получаването на разнообразни производни на алкините. 
Установено е, че при взаимодействието на α-алкиноли с арилхалогениди в 
условията на реакцията на Sonogashira се получават с добри добиви арилзаместени 
техни производни. Прилагайки този метод за синтез на ние получихме набор от 
заместени α -алкиноли, които в условията на реакцията на алкин-аленовата 
изомеризация, описани по-горе, доведоха до получаването на 1,2-
алкадиенфосфонати с обемисти заместители при С1-атом на аленовата система:  
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С цел потвърждаване на нашите резултати и намирането на нови реакционни пътища за 
получаването на 1-заместени-1,2-алкадиенфосфонати използвахме друг синтетичен 
протокол за синтезирането на съединения 47а-е, включващ третиране на изходните 
алкадиенфосфонати с арилйодиди в ацетонитрил и в присъствие на Pd(OAc)2, 
трифенилфосфин и сребърен карбонат. Този протокол изключва прилагането на медни 
ко-катализатори и амини в качеството им на база, което е в съгласие с изискванията на 
„Зелената химия” . За първи път този протокол е използван от M. Chakravarty, K. S. K. 
Swamy при изучаването на реакционната способност на 5,5-диметил-2-(1,2-
алкадиенил)-[1,3,2]диоксафосфинан-2-оксид. 

 
Синтез на 1-заместени-1,2-алкадиенфосфонати през  алениланйони 

 
Добре известно е,че олефиновият протон свързан с С1 атом от аленфосфонат 

ната система лесно може да бъде заместен при реакция на деутерообмен. Този подход е 
използван при синтеза на разнообразни аленови съединения. Синтетичният протокол 
тук се основава на лесното откъсване на този протон под действишето на силни бази, 
получаването вследствие на тази реакция на активен интермедиатен алениланйон и 
взаимодействието на последния с най-разнообразни електрофилни реагенти. Този 



именно синтетичен протокол беше използван от нас при синтеза на съединения 48a-c. 
Реакцията протича при ниска температура и инертна атмосфера, като предварително 
синтезираният от нас по описана в литературата методика, диметилов естер на 3-метил-
1,2-бутадиенфосфоновата киселина беше обработен с литиевдиизопропиламин с 
последващо взаимодействие със сулфенил-, сулфинил- и сулфонилхлориди. Реакцията 
протича по следната схема: 
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Успешното синтезиране на съединения 48a-c представлява добър пример за 

реакционната способност на 1,2-алкадиенфосфонатите и определя едно ново поле за 
научно дирене, а именно синтез и изучаване на свойствата на 1-заместени-1,2-
алкадиенфосфонати. Тази реакция може да бъде разглеждана като плодотворен 
синтетичен протокол за получаването на най-разнообразни производни на 1,2-
алкадиенфосфоновите киселини. 

 
Синтез на 1-заместени-1,2-алкадиенфосфонати чрез модифицирана Correy-

Fuchs- Barbier type кондензация 
 
В продължение на изследванията в посока на търсенето на ефективни и лесни за 

изпълнение синтетични методи за получаване на производни на 1,2-алкадиен-
фосфонови киселини с цел тяхното изучаване в реакции с разнообразни реагенти 
използвахме синтетичен протокол комбиниращ Correy-Fuchs реакция и Barbier type 
кондензация. Тази комбинирана методика използвахме при синтеза на съединения 53a-
c. Тези съединения се получават чрез обработване на изходният терминален 
алкин(метилов естер на алкинкарбоксиловата киселина) 49 с бутиллитий в 
тетрахидрофуран и при охлаждане, и взаимодействието му с диметилкетон. Тази 
реакция води до получаването на интермедиата 51 от който без неговото изолиране 
чрез обработка последователно с триметилхлоросилан и съответните електрофилни 



реагенти се стига до интермедиати 52a-c . Изомеризацията на последните води до 
получаването на крайните продукти на реакцията – аленовите съединения 53a-c.  

Реакцията протича по следната реакционна схема: 
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Изучаване на влиянието на структурата на субстрата върху направлението на 

реакцията на аленфосфонати с електрофилни реагенти 
 

Взаимодействие на дихлориди на 3-метил-1,2,4-пентатриен-1-фосфонова киселина 
и на 5-метил-1,3,4-хексатриен-3-фосфонова киселина със сулфурилхлорид 

 
1,2,4- и 1,3,4-Алкатриенфосфонатите съдържат в молекулата си както 1,2- така и 

1,3-диенови фрагменти. Тази уникална комбинация от центрове на ненаситеност заедно 
с наличието на фосфонатна функция, представлява предпоставка за повишена 
реакционна способност, както и за получаването на разнообразни крайни продукти. 

Това бе демонстрирано от нас при изучаването на реакционната способност на 
1,2,4-пентатриен- и 1,3,4-хексатриенфосфоновите дихлориди в реакции с някои 



електрофилни реагенти. Така например при взаимодействието на дихлоридите на 3-
метил-1,2,4-пентатриен-1-фосфоновата киселина и дихлорида на 5-метил-1,3,4-
хексатриен-3-фосфоновата киселина със сулфурилхлорид ние изолирахме 5- и 3-
винилзаместени-2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-оксиди съответно: 
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Получаването на тези съединения може да се обясни с допускането, че в реакцията с 

този реагент, субстратите участват със своята 1,2-диенова система от двойни връзки, 
като реакцията преминава през образуването на цикличен интермедиат с 
квазифосфониева или фосфоранова структура. В резултат се получават производни на 
2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-оксид с реакционаспособен хлорен атом, свързан с 
фосфорният атом от хетеропръстена. Реакционната способност на този атом бе 
потвърдена при взаимодействието на получените по горната реакция съединения 55 и 
56 с алкохоли в присъствие на база. Получените съединения имат идентични 
спектрални характеристики с тези синтезирани от други автори. 

 
Взаимодействие на дихлориди на 3-метил-1,2,4-пентатриен-1-фосфонова киселина 
и на 5-метил-1,3,4-хексатриен-3-фосфонова киселина с метилсулфенилхлорид и 

метилселененилхлорид 
 

Взаимодействието на дихлорида на 3-метил-1,2,4-пентатриен-1-фосфоновата 
киселина със метилсулфенил- и метилселененилхлориди протича с участието на  1,3-
диеновата част от триенфосфонатната система от двойни връзки, при което бяха 
изолирани тиофенови, съответно селенофенови производни. 

Реакцията протича по следната вероятна схема: 
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За разлика от описаното взаимодействие дихлоридът на 5-метил-1,3,4-хексатриен-3-
фосфоновата киселина реагира с метилсулфенилхлорид без да образува цикличен 
продукт, като вместо това се изолира продукт на 1,4-присъединяване на реагента, което 
е еднозначно потвърдено от спектралните изследвания: 

Реакцията на изучаваният субстрат с метилселененилхлорид следва вече описаната 
схема, т.е. в резултат от нея се изолира дихлорид на 2-изопропил-3-
селенофенфосфоновата киселина. 
 
 
Изучаване на влиянието на вида на електрофилният реагент върху направлението 

на реакциите на 1,2-алкадиен-и алкатриенфосфонати. 
 

Взаимодействие на 1,2-алкадиенфосфонати с йод и интерхалогениди 
 
Електрофилното присъединяване на йод и/или на интерхалогениди към 1,2-

алкадиенфосфонови диалкилови естери за първи път беше изучено от нас.   В резултат 
от това взаимодействие  установихме образуването на 4-йодо-2,5-дихидро-1,2-
оксафосфол-2-оксидите 64a-f. 

Реакцията протича при нагряване (50-60оС), което я различава като условие от 
условията на реакцията на хлориране и бромиране на горепосочените естери и е в 
съответствие с установената реакционна способност на халогени спрямо двойна 
въглерод-въглерод връзка.  

В продължение на нашите изследвания изучихме относителната скорост на 
реакцията между йод, хлорйод и бромйод с диметилов естер на 3-метил-1,2-
бутадиенфосфоновата киселина при 20оС. Както очаквахме реакцията протича най-
бързо с реагента хлорйод, след това с бромйод и накрая с йод. Получените данни са в 
съгласие с относителната реакционна способност на използваните реагенти по 
отношение на реакциите на електрофилно присъединяване. 



Считаме, че тъй като в същият ред намалява полярността на използваните от нас 
реагенти, намерените относителни скорости на взаимодействие, могат да се считат като 
указание за йонният характер на взаимодействието.  

Като допълнително потвърждение на предполаганият от нас характер на 
взаимодействието бяха и резултатите от провеждането на описаните реакции в 
присъствие на инхибитор на радикалови процеси, както и на бързо полимеризиращ при 
наличие на радикали мономер. В първият случай не наблюдавахме промяна в 
измерените скорости, а във вторият – образуване на полимерни продукти. 

Споменатите резултати интерпретирахме в полза на йонен механизъм на реакцията 
на йодиране на 1,2-алкадиенфосфонати.  
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С цел доказване на предполагаемото образуване на квазифосфониевият 
интермедиат при тази реакция, проведохме йодиране на дихлорида на 3-метил-1,2-
бутадиенфосфоновата киселина, както и на аленсъдържащият фосфиноксид 22а при 
което регистрирахме образуването както на кристален, така и на прахообразен 23b 
продукти, неразтворими в неполярни разтворители. Обработката на кристалният 
продукт със съответните алифатни алкохоли води до получаването на описаните по-
горе съединения 64а-f, докато обработката с вода води до получаването на съединения 
65a,b.  

Реакцията протича по следната схема: 
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Допълнително потвърждение на предполагаемият механизъм на разглежданата 

реакция са данните от взаимодействието на йод с N,N-диалкиламидо-О-алкил-1,2-
алкадиенфосфонатите 10a-j и на диариловите естери на 1,2-алкадиенфосфоновите 
киселини 29a,b. 

 
Взаимодействие на 1,2-алкадиенфосфонати със сулфенил и селененилбромиди. 
 
 Изборът на тези реагенти беше направен от една страна поради сходството им със 

съответните сулфенил- и селененилхлориди, както и от гледна точка на някои техни 
различия. Така например налице е съществена разлика в енергиите и дължините на 
връзките сяра-хлор и сяра-бром, съответно 255kJ/mol и 217kJ/mol, (207nm и 227nm). 
Известно е също така, че скоростта на реакцията на деалкилиране на алкокси-
фосфониевото съединение(реакция на Михаелис-Арбузов – II стадий) е значително по-
голяма в случаите на бромен анйон като деалкилиращ нуклеофилен реагент, отколкото 
в случаите на участие на хлорен анйон. Не на последно място е и значително по-
голямата стабилизация на квазифосфониев интермедиат от бромен анйон отколкото от 
хлорен анйон. 

За изпълнението на тази цел изучихме взаимодействието на дихлориди-, естери, 
амидоестери и тиоестери на 1,2-алкадиенфосфонови киселини, както  и на 



аленсъдържащите фосфиноксиди със сулфенил- и селененилбромиди. 
Нашите изследвания показаха, че с изключение на дихлоридите на 1,2-

алкадиенфосфоновите киселини и аленсъдържащите фосфиноксиди, диалкиловите 
естери и тиоестерите на 1,2-алкадиенфосфоновите киселини, както и  N,N-
диалкиламидо-О-алкил- и N-алкиламидо-О-алкил1,2-алкадиенфосфонатите в реакции с 
фенилсулфенил- и фенилселененилбромиди претърпяват хетероциклизация на 
аленфосфонатната система от двойни връзки до образуването на съответните 
производни на 2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-оксид съответно 70a-x, 71a-h, 72a-x, 73a-
h, 74a,b, 75a,b, 77, 78, 79 и 80. В случаите, когато като изходни съединения при тези 
реации се използват дихлориди на 1,2-алкадиенфосфонови киселини или алензаместени 
фосфиноксиди, реакциите водят до изолирането на циклични съединения с фосфониева 
или фосфоранова структура, а именно 66a-c, 67a-c, 81a,b и 82a,b. Загряването на 
цикличните фосфониеви соли 66a-c и 67a-c води до разпадането им и  получаване на 
дихлориди на 1,3-алкадиенфосфонови киселини подобни на описани от други автори: 

 Реакциите протичат по следната схема: 
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Структурите на получените съединенея са доказани спектрално. Най-полезни за 

доказване на образуването на цикличните фосфониеви соли 66a-c, 67a-c, 81a,b и 82a,b 
се оказаха техните 31Р-ЯМР спектри, като сигналите в тях са в областта  101-110 ppm, 
което е характерно за фосфониеви структури. Хроматографските изследвания не 
показват наличието на други продукти. Успешното им синтезиране се дължи вероятно 
на значителната стабилизация на квазифосфониевият интермедиат от бромиден анйон в 
сравнение със стабилизацията му от хлориден анйон. 



От друга страна, много-добрите добиви на останалата група съединения (70a-x, 71a-
h, 72a-x, 73a-h, 74a,b, 75a,b, 77, 78, 79 и 80), както и отсъствието на други продукти 
вероятно са за сметка на комбинираното влияние на факторите посочени в началото на 
този раздел, както и на споменатата по-горе значителната стабилизация на 
квазифосфониевият интермедиат на реакцията от бромидният анйон. 
 
 

Взаимодействие на 1,2-алкадиенфосфонати с фосфорсъдържащи 
псевдохалогени 

 
В продължение на изследванията в посока на използването на нови електрофилни 

реагенти, ние изучихме взаимодействието на 1,2-алкадиенфосфонати със 
фосфорсъдържащи псевдохалогени(диалкокси-оксофосфорансулфенил-хлориди). Така 
например диалкиловите естери и амидоестерите на 3,3-дизаместените-1,2-
алкадиенфосфонови киселини реагират с фосфорсъдържащите псевдохалогени с 
образуването на производни на 2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-оксиди: 
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 Структурата на крайните продукти, позволява да се направи предположението, 
че и тук реакцията следва основната реакционна схема, коментирана нееднократно по-
горе. С цел изясняване на механизма на реакцията на 1,2-алкадиенфосфонати с 
фосфорсъдържащи псевдохалогени изучихме взаимодействието на аленсъдържащи 
третични фосфиноксиди. Целта на това изследване беше изолирането на 
оксафосфониевият интермедиат, който според нас е вероятният интермедиат на 
реакцията.  Взаимодействието на третичните аленови фосфиноксиди с избраните 
реагенти протича с образуването с почти количествени добиви на цикличните 
фосфониеви соли:  
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Както се и очакваше алензаместените-1,3,2-диоксафосфолани и алензаместените 
1,3,2-оксазафосфолани при тази реакция реагират с отваряне на диоксафосфолановият, 
респективно на оксазафосфолановият пръстен и затваряне на оксафосфолов пръстен: 
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Взаимодействие на 1,2-алкадиенфосфонати с фенилтелурилхалогениди 

 
 В посоката на търсене на нови неизучени електрофилни реагенти в реакции на 
електрофилно присъединяване към 1,2-алкадиенфосфонати, ние изучихме 
реакционната способност на фенилтелурилхлорид. 
 Реакциите проведохме в описаните вече условия.  



 В резултат от взаимодействието на диалкилови естери и на амидоестерите на 1,2-
алкадиенфосфонови киселини с избраните реагенти се изолират 4-фенилтелуро-2,5-
дихидро-1,2-оксафосфол-2-оксидите 87a-c, 88a-c: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Приведените в до тук данни от изследванията върху реакционната способност на 
1,2-алкадиенфосфонати с електрофилни реагенти, показват недвусмислено, че 
независимо от вида на реагента 3,3-дизаместените-1,2-алкадинфосфонати винаги 
реагират с петчленна хетероциклизация на аленфосфонатната система от 
двойни връзки и образуване на производни на 2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-
оксидите. 
Обощеният до тук експериментален материал ни дава сериозни основания  да 
потвърдим с достатъчна степен на достоверност вероятна реакционна схема на 
взаимодействието на 1,2-алкадиенфосфонати с електрофилни реагенти: 
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Взаимодействие на 1,2-алкатриенфосфонати с фенилсулфенилбромид и с 
фенилселененил бромид 

 
Взаимодействие на дихлориди на 3-метил-1,2,4-пентатриен-1-фосфонова- и на 5-

метил-1,3,4-хексатриен-3-фосфонова киселини с фенилсулфенилбромид и с 
фенилселененилбромид 

 
Водени от споменатите в по-горе съображения ние си поставихме за цел да изучим 

реакционната способност на 1,2-алкатриенфосфонатите с фенилсулфенил- и 
фенилселененилбромиди. При това изследване комбинирахме от една страна 
повишената реакционна способност на алкатриенфосфонатите, а от друга повишената 
реакционна способвност на реагента. Независимо от това обаче в повечето случаи 
реакциите водеха до продукти идентични с продуктите при взаимодействието на 
същите субстрати със сулфенил- и селененилхлориди. 

Така наример, взаимодействието на дихлорида на 3-метил-1,2,4-пентатриен-1-
фосфоновата киселина с фенилсулфенилбромид и фенилселененилбромид води до 
получаването на дихлорид на (3-метил-тиофен-2-ил)метилфосфонова киселина и 
дихлорид на(3-метилселенофен-2-ил)метил-фосфонова киселина 59, 60. 

 Структурата на получените продукти от взаимодействието потвърждава 
предположението ни, че субстрата реагира със своята 1,3-диенова част от 
триенфосфонатната система от двойни връзки образувайки съответно тиофенови и 
селенофенови производни: 
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В същото време взаимодействието на дихлорида на 5-метил-1,3,4-хексатриен-3-
фосфоновата киселина със същите реагенти протича по-различно. Така например при 
взаимодействие с фенилсулфенилбромид не се изолира продукт на тиофенова 
циклизация, а продукт на 1,4-присъединяване на реагента и получаването на дихлорид 



на 1-бромо-5-метил-4-фенилтио-2,4-пентадиенил-3-фосфонова киселина. 
Взаимодействието на дихлорида на 5-метил-1,3,4-хексатриен-3-фосфоновата киселина 
с фенилселененилбромид води до получаването на дихлорид на 2-изопропил-3-
селенофенфосфоновата киселина. 
 
Взаимодействие на диалкилови естери на 3-метил-1,2,4-пентатриен-1-фосфонова- 
и на 5-метил-1,3,4-хексатриен-3-фосфонова киселини с фенилсулфенилбромид и с 

фенилселененилбромид 
 
Взаимодействието на диалкиловите естери на 3-метил-1,2,4-пентатриен-1-

фосфоновата киселина с фенилсулфенилбромид и с фенилселененеилбромид води до 
продукти на тиофенова- и селенофенова циклизации съответно, а именно диалкилови 
естери на (3-метилтиофен-2-ил)метанфосфонова киселина и на(3-метилселенофен-2-
ил)метанфосфонова киселина: 
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Взаимодействието обаче на диалкиловите естери на 5-метил-1,3,4-хексатриен-3-
фосфоновата киселина с фенилсулфенилбромид протича с образуването на смес от 
продукти на оксафосфолова- и тиофенова циклизации, а именно 4-фенилтио-5,5-
диметил-3-етенил-2,5-дихидро-1,2-оксафосфол 2-оксиди и диалкил-2-изопропил-
тиофен-3-ил-фосфонати. При реакция на споменатите по-горе диалкилови естери на 5-
метил-1,3,4-хексатриен-3-фосфоновата киселина с фенилселененилбромид се изолират 
само продукти на оксафосфолова циклизация, а именно 4-фенилселено-5,5-диметил-3-
етенил-2,5-дихидро-1,2-оксафосфол 2-оксиди. 
 

 
Експериментални доказателства за вероятният механизъм на реакцията на 1,2-

алкатриенфосфонати със сулфенил и селененилхалогениди 
 
 



Взаимодействие на диалкилови естери на 3-метил-1,2,4-пентатриен-1-
фосфонова киселина и на 5-метил-1,3,4-хексатриен-3-фосфонова киселина със 

серен диоксид и с диетилхлорофосфит 
 

Взаимодействието на диалкиловите естери на споменатите киселини със серен 
диоксид протича с 1,4-циклоприсъединяване на реагента по 1,3-диеновата част от 
триенфосфонатната система от двойни връзки с образуването на неизвестните по-
рано циклични сулфонфосфонати 96a-e, 97a-e. 

В продължение на това изследване изучихме поведението на същите съединения 
в реакцията на McCormack, а именно с производни на тривалетният фосфор. И тук 
както в случая със серен диоксид се наблюдава получаването на петчленни 
циклични съединения. Реакцията на McCormack протича като 1,4-
циклиприсъединяване и засяга 1,3-диеновата част от триенфосфонатната система: 
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 Спрегнатата система от двойни връзки в молекулата на сулфонфосфонатите е 
доста реакционоспособна като при взаимодействие на тези съединения с халогени се 
получават 1,4-адукти. 

 
 
 

 



 
 

 
Изолирането на цикличните сулфонфосфонати и цикличните дифосфонати  според 

нас е косвено, но достатъчно убедително доказателство в полза на предложеният 
механизъм на реакцията на алкатриенфосфонати с електрофилни реагенти и особено 
със сулфенил- и селенинилхлориди, а именно, че тиофеновата и селенофенова 
циклизациии очевидно протичат през образуването на цикличен интермедиат, 
възникващ в резултат от 1,4-циклоприсъединяването на сулфенил- или 
селененилхлорид по 1,3-диеновата част от триенфосфонатната система от двойни 
връзки. Следващата 1,5-сигматропна прегрупировка води до ароматизация на 
петчленният хетеропръстен, което според нас е и движещата сила на процеса: 
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 Липсата на свободна електронна двойка при серният атом в молекулата на цикличните 
сулфонфосфонати не позволява образуването на ароматна система и реакцията спира 
на получаването на 1,4-циклоадукт.  
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Нещо повече, необходимо е да се подчертае, че изолирането с почти количествени 
добиви на цикличните сулфонфосфонати, както и на тиофеновите и селенофенови 
производни на алкатриенфосфонатите, а така също и на цикличните дифосфонати, 
представлява пряко доказателство за s-цис-реакционната конформация на 1,3-
диеновият фрагмент от триенфосфонатната система от двойни връзки в молекулите на 
алкатриенфосфонатите. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Описаните в този раздел резултат ни окуражават да потвърдим следната 
вероятна реакционна схема за взаимодействието на 1,2-алкатриенфосфонати със 
сулфенил- и селененеилхалогениди: 
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НУКЛЕОФИЛНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ 1,2-АЛКАДИЕНФОСФОНАТИ 
 

 Аленовите въглеводороди и техните производни са добре известни субстрати в 
реакции на нуклеофилно присъединяване. Тази реакция може да протече по различни 
механизми в зависимост от структурата на аленовото съединение. От фундаментална , 
както и от приложна гледна точка би представлявало интерес да се изучи реакционната 
способност на 1,2-алкадиенфосфонатите с нуклеофилни реагенти. За целта ние 
изучихме взаимодействието на диалкилови естери и амидоестери на 3,3-дизаместени-
1,2-алкадиенфосфонови киселини с вторични амини. Последващата обработка на 
реакционната смес с минерални киселини води до хидролиза на междинно 
получаващите се енаминфосфонати  и до получаването на β-кетофосфонатни 
производни: 
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 Интересно е да се отбележи, че при използването на N-алкиламидо-О-алкил-1,2-
алкадиенфосфонати в качеството им на субстрати реакцията протича при загряване 
на реакционната смес, докато при използването на N-морфолино-О-алкил-1,2-
алкадиенфосфонати, реакционните условия са подобни на тези при използването на 
диалкилови естери на 1,2-алкадиенфосфонатите, т.е. температурата на реакцията е в 
границите 0 - -5оС. 

Тъй като директната реакция на хидратация на 1,2-алкадиенфосфонати е трудно 
изпълнима, то описаната двустадийна методика представлява изключително удобен 
и лесен синтетичен подход за синтез на β-кетофосфонатни производни.  

Въз основа на литературни данни синтезирахме и  аленовият сулфон 104 и 
изучихме реакционната му способност в реакция на нуклеофилно присъединяване с 
вторични амини. Както се очакваше при тази реакция се изолира  β-кетосулфонът 



105 в съответствие с дискутираният по-горе протокол: 
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ЦИКЛОИЗОМЕРИЗАЦИЯ НА 1,2-АЛКАДИЕНФОСФОНАТИ 

КАТАЛИЗИРАНА ОТ ПРЕХОДНИ МЕТАЛИ  
 

В продължение на изучаването на реакционната способност на 1,2-алкадиен-
фосфонатите ние изследвахме  реакцията на циклоизомеризация на тези 
съединения. Добре известно е, че под действие на йони на сребро(І) 
аленкарбоксилови киселини и техни естери, както и аленови алкохоли и амиди 
циклизират до получаването на различно заместени производни на фурана. 
Откриването на тази реакция предоставя удобен синтетичен път за конструирането 
на градивни блокове при многостадийните синтези на биологичноактивни 
съединения. 
 Нашите изследвания показаха, че 1,2-алкадиенфосфоновите киселини и техните 
амидоестери също участват в подобен тип реакции, при което чрез едностадиен 
процес, лесен за изпълнение, се получават 2,5-дихидро-1,2-оксафосфол 2-оксиди: 
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В случая е изключително важно да се подчертае високата реакционна способност на 
реагента и високата стереоселективност на описаната трансформация. Както е показано 
с помоща на ab initio изчисления, в основата на това взаимодействие лежи 
способността на солите на Ag+ и на Au+ да реагират като меки, карбофилни киселини 
по Люис, които са способни да се координират с аленовата система от двойни връзки 
до образуването на π-комплекс. Като последица от това се наблюдава повишаване на 
електрофилността при терминалният С атом, което води до циклизация, преминаваща 
през преходно състояние от SN2-тип, последвано от протодеметалиране и образуване на 
крайните циклични продукти – производни на 2,5-дихидро-1,2-оксафосфола – с пълен 
стереохимичен трансфер от аксиална до централна симетрия.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведените от нас изследвания на реакциите на нуклеофилно присъединяване 
към 1,2-алкадиенфосфонати и на циклоизомеризация под действието на соли 
на преходни метали, потвърждават от една страна високата реакционна 
способност на тези съединения, както и представляват нови доказателства за 
механизмите на реакциите. 

 
 
 



 
 
 

ИЗУЧАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНАТА АКТИВНОСТ НА СИНТЕЗИРАНИТЕ 
ЕЛЕМЕНТОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ 

 
 

Изучаване на растеж-регулираща активност на органофосфорни съединения 
 

1,2-Алкадиенфосфонати - съединенията проявяват силен стимулиращ ефект върху 
енергията на покълване на семена от захарно цвекло и при прорастването на корените 
на тест-обекта, което позволява да се прогнозира добро вкореняване на семената при 
обработка с тези съединения. Всички изследвани съединения във всички изследвани 
концентрации не проявяват фунгицидна активност.Получените лабораторни резултати 
бяха проверени с провеждането на полски опити. Резултатите от тези опити показват, 
че третираните семена значително превъзхождат по своята кълняемост контролният 
вариант. 

 
Производни на 2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-оксид - Всички изследвани 

съединения във всички използвани концентрации, инхибират растежа на семената от 
двусемеделните растения, като някои превъзхождат действието на еталона два до три 
пъти. Всички съединения, показват по-висок или еднакъв стимулиращ ефект в 
сравнение с този на еталона. 
Изследваните съединения са особено перспективни за прилагане като хербициди при 
царевица, на която действат стимулиращо и не оказват вредно влияние, докато в 
същото време действат инхибиращо върху двусемеделни растения, в частност 
двусемеделни плевели. 
 

Производни на 2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-оксид - Тестваните съединения 
инхибират на растежа на корените на едносемеделните растения два до три пъти по-
силно от еталона. Действието на изследваните съединения върху семена от 
двусемеделни растения се изразява в стимулиране на развитието. Стимулирането е 
съответно 127.8, 139.7 и 129.6% спрямо водната контрола. 

 
Фосфорилирани-2,5-дихидротиофен-1,1-диоксиди  - Съединенията стимулират 

растежа на корените при двусемеделните растения. Растеж-регулиращата активност на 
изследваните съединения е добре изразена при семена от едносемеделни растения, 
съответно 128 и 113%.  
 

Оценка на токсичността на производни на 2,5-дихидро-1,2-оксафосфол върху 
Triticum aestivum L. посредством инхибиране на кореновия растеж 

 
Тестът за оценяване на токсичността на производни на 2,5-дихидро-1,2-

оксафосфол и за определяне стойността на ЕС50 е проведен с обект мека пшеница 
Triticum аestivum L. Степента на токсичност на тестваните съединения е установена 
посредством инхибиращото им влияние върху кореновия растеж на прорастващи 
семена. 

Анализът на резултатите показва, че в избрания диапазон от концентрации 
оксафосфолите повлияват процеса на нарастване на корена на мека пшеница. Това 



влияние се изразява в инхибиране на кореновия растеж, нарастващо с увеличаване на 
концентрацията. Както се вижда от представените данни, в концентрации над 2х10-3 М 
оксафосфолите оказват ясно изразено токсично действие спрямо Triticum аestivum L. С 
помощта на графиката, отразяваща зависимостта между концентрацията на третиране, 
и дължината на първичния корен, е определена стойността на концентрацията, при 
която се наблюдава 50%-но инхибиране  на растежа на корена (ЕС50) – 2.3х10-3М. 

За оценяване на генотоксичната и цитотоксична активност на оксафосфолите са 
използвани показателите митотичен индекс, индекс на всеки стадий на митоза, процент 
на митотични клетки с нарушения и процент на интерфазни клетки с нарушения. 
Продължителността на третиране е от 24 и 48 часа, включващи съответно един и два 
клетъчни цикъла. И в двата периода на третиране Allium сера-теста беше проведен с 
използването на концентрация 10-3 М. Тази концентрация е приблизително 1/2 от 
стойността на установената по-горе ЕС50 и е най-високата използвана концентрация в 
предишни изследвания относно биологичната активност на други оксафосфолови 
съединения. 

Подтискането на митотичната активност e един от показателите за 
цитотоксичност. Получените от нас резултати показват, че оксафосфолите проявяват 
митодепресивен ефект. Този ефект нараства с увеличаване на продължителността на 
периода на третиране. Резултатите са в съответствие и с получените от нас данни 
относно влиянието на оксафосфолите върху растежа на корена при мека пшеница. 

Данните показват, че изследваният от нас оксафосфоли оказват негативно 
влияние върху делящите се клетки.  

След 24 часов и 48 часов период на третиране с оксафосфоли е установено 
наличие на интерфазни клетки с нарушения. Преобладават клетките с две ядра, но са 
наблюдавани и интерфазни клетки с микроядра. Честотата на тези клетки е около седем 
пъти повече в сравнение с контролните. Наличието на двуядрени клетки е признак за 
цитотоксичност, тъй като възникват когато не протича процеса цитокинеза. 

В заключение, нашите изследвания показват, че след 24 ч. и 48 ч. въздействие в 
концентрация 10-3 М, оксафосфолите проявяват генотоксичен и цитотоксичен ефект 
спрямо меристемни клетки от корен на Allium cepa L. 

Както продължителността на периода на третиране, така и продължителността 
на периода за възстановяване след въздействие с химично съединение е важен 
показател при изучаване на неговата генотоксична и цитотоксична активност. Поради 
това след 3 часовия период на действие с оксафосфоли е направена оценка и на 
генотоксичните и цитотоксични ефекти след последващи: 
24 часов период на възстановяване, включващ един клетъчен цикъл и 
48 часов период на възстановяване, включващ два клетъчни цикъла. 

Предишни изследвания показват, че в концентрации от 10-3 М до 10-9 М някои 
оксафосфоли повлияват нарастването на корена на културни растения и процеса на 
митотично делене на клетки от корен на Allium cepa L. Поради това беше направена 
оценка на генотоксичното и цитотоксично действие на оксафосфолите върху 
меристемни клетки от корен на Allium cepa L в концентрации 10-3 М, 10-6 М и 10-9 М. 
 
Определяне на влиянието на оксафосфоли върху темпа на клетъчно делене на 

митотични клетки от корен на Allium cepa L. 
 

Сравнителният анализ на различната продължителност на действие на (3 ч., 24 ч. 
и 48 ч.) в концентрация 10-3 М показва линейна зависимост – с нарастване на времето 
на третиране намалява стойността на МИ. Тези резултати са в съответствие с данните 
от други изследвания, показващи линейна зависимост между продължителността на 



третиране и негативния ефект на тестваната субстанция върху интензитета на клетъчно 
делене. 

Двадесет и четири часа след 3 часовия период на въздействие е установено 
инхибиране на клетъчната пролиферация. Стойностите на МИ във всички 
експериментални групи са от 20% до 28% по-ниски от тези на контролата. Анализът на 
ФИ показва незначителна промяна в честотата на клетките в отделните фази на митоза. 
Изключение са ФИ на телофаза при 10-9 М и 10-6 М, които имат по-ниски стойности от 
този на контролата. 

В края на 48 часовия период на възстановяване е установено понижаване в 
интензивността на клетъчното делене и при трите изследвани концентрации.  

Анализът на стойностите на митотичния индекс показват, че 3 часовия период 
на третиране с оксафосфолите, последван от 24 часов и 48 часов период на 
възстановяване, е достатъчен за да бъде повлияна клетъчната пролиферация.  
Резултатите от проведеното изследване показват, че оксафосфолите проявяват 
митостатичен ефект 24 ч. и 48 ч. след края на 3 часов период на въздействие. 
 

Определяне на влиянието на оксафосфоли върху честотата на митотичните 
клетки с нарушения 

 
Данните относно различната продължителност на действие на оксафосфолите (3 

ч., 24 ч. и 48 ч.) в концентрация 10-3 М (Таблица 4 и Таблица 5) показват наличие на 
генотоксична активност. След период на възстановяване от 24 ч. след третиране с 10-9 
М и 10-6 М оксафосфоли средният брой анормални митотични клетки е около пет пъти 
повече, отколкото при контролата. В експерименталната група третирана с 
концентрация 10-3 М процента на тези клетки е около два пъти по-висок в сравнение с 
контролната. 
Четиридесет и осем часа след края на третирането честотата на митотичните клетки с 
отклонения е от осем до десет пъти повече в сравнение с контролата.  

Индуцираните от оксафосфолите митотични отклонения са предимно анафазни 
и телофазни клетки с многополюсно делителното вретено и странстващи хромозоми. 
Формирането на митотичното вретено е ключов етап от процеса на клетъчно делене. 
Получените резултати показват, че два клетъчни цикъла не са достатъчни митотичните 
клетки на Allium cepa L. да се възстановят след 3 часов период на третиране с 
оксафосфоли. 

Както се вижда от представените данни, след 3 часов период на въздействие, 
оксафосфолите проявяват генотоксично действие върху меристемни клетки от Allium 
cepa L., като индуцират нарушения с висока честота. След период на възстановяване от 
24 ч. и от 48 ч. този ефект е по-силно изразен. 
 

Определяне на влиянието на оксафосфолите върху честотата на анормални 
интерфазни клетки от коренова меристема на Allium cepa L. 

 
 Високият процент на анормални интерфазни клетки след въздействие с 10-6 М 

оксафосфоли е резултат основно от наличието на двуядрени клетки, а при 10-9 М броя 
на двата вида аномалии е почти еднакъв.  

Честотата на анормалните интерфазни клетки се увеличава между два и шест 
пъти. Разликите с контролата са значими само при концентрация 10-3 М. Като се вижда 
от Таблица 8, 48 часа след края на 3 часовия период на третиране само при 
концентрация 10-9 М се наблюдава увеличена честота на анормални интерфазни клетки 
в сравнение с контролата. Преобладават клетките с две ядра. 



Отчитането на наличие на двуядрени интерфазни клетки е задължителен 
елемент при провеждането на цитогенетични изследвания, защото те са чувствителен 
показател за нарушаване на процеса цитокинеза или за процес водещ до клетъчна 
смърт. Наличието на увеличен брой двуядрени клетки в експерименталните групи в 
сравнение със съответните контролни групи показва, че третирането с оксафосфоли 
влияе негативно върху процеса цитокинеза. 

В заключение може да се обобщи, че след 3 часов период на въздействие с 
оксафосфоли се наблюдава тенденция за промяна в честотата на анормалните 
интерфазни клетки от меристемни корени на Allium cepa L. С увеличаване на периода 
на възстановяване намалява честотата на анормалните интерфазни клетки. 

Информацията получена от изследвания само с растителен тест-обект не е 
достатъчна, за да се направи оценка на влиянието на тестваната субстанция върху 
хората. Тестът за хромозомни аберации в клетки от костен мозък на бели лабораторни 
мишки при изследване на генотоксичното и цитотоксично действие на оксафосфолите е 
проведен въз основа на данните от Allium cepa-теста. Описаните по-горе резултати 
показват, че в концентрации 10-3 М, 10-6 М и 10-9 М оксафосфолите оказват генотоксичо 
и цитотоксично въздействие върху меристемни клетки от Allium cepa L. Поради това, 
че съществуват данни за наличие на физиологична активност на някои естествени и 
синтетични субстанции в диапазона от 10-10 М до 10-18 М, е направена оценка на 
генотоксичното и цитотоксично действие на оксафосфолите върху клетки от костен 
мозък на бели мишки както в концентрации 10-3 М, 10-6 М, 10-9 М, така и в 
концентрациите 10-12 М и 10-15 М.  

Генотоксичното и цитотоксично влияние на оксафосфолите е оценено въз 
основа на цитогенетичните показатели: 
 
митотичен индекс; 
процент на метафазни клетки със структурни хромозомни изменения;  
процент на метафазни клетки с геп; 
процент на тетраплоидни метафази.  
 

Микроскопският анализ показа, че 3 часа след инжектирането с разтвор на 
оксафосфолите част от изолираните ядра от клетките от костния мозък на белите 
мишки са фрагментирани и кондензирани. Наблюдаваните от нас морфологични 
изменения на клетъчните ядра са неочакван резултат.  

Данните от нашето изследване показват, че митодепресивния ефект на 
оксафосфолите върху клетките от костен мозък на мишки се установява на 3-тия час от 
инжектирането и нараства на 24-тия и 48-мия час.  

Нашите резултати са в съответствие с данните на други автори, които след 3 
часов период на въздействие установяват нарушения в структурата на ДНК. 
Високо ниво на хромозомни аберации е установено и 24 ч. след инжектирането на 
белите мишки с оксафосфолите.  

Данните показват, че генотоксичното действие на оксафосфолите върху 
клетките от костен мозък на бели лабораторни мишки се запазва 24 ч. и 48 ч. след 
третирнето им. В проведеното от нас изследване кластогенното действие на 
оксафосфолите се запазва след 48 часа, което вероятно е свързано с продължителността 
на времето на полуживот на съединенията (повече от 48 ч.). 

Данните от анализа на микроскопските препарати от всички експериментални 
групи показват, че процента на метафазните клетки с тетраплоиден брой хромозоми не 
е по-висок от този в контролната група. Тези резултати ни дават основание да направим 
заключението, че изследваното от нас съединение няма колхицино-подобно действие. 



Представени са експериментални доказателства, че полиплоидията е промотор на 
туморогенезата в човешки епителни клетки. Известно е, че много от генотоксичните 
химични съединения са и карциногени. Изследвания от нас оксафосфоли индуцира 
висок процент метафази с хромозомни аберации в костно-мозъчните клетки на били 
мишки. Липсата на висок процент тетраплоидни метафази и отсъствието на 
характерната за туморните клетки хиперпролиферация  ни дават основание да 
предположим, че вероятно оксафосфолите нямат канцерогенно действие върху костно-
мозъчните клетки на бели мишки. 

Резултатите от проведения от нас тест за хромозомни аберации показват 
съответствие с тези, получени от Allium cepa-теста. Бяха установени и някои 
специфични особености във влиянието на изследваното съединение върху растителния 
и животинския тест-обект. Нарушенията свързани с целостта на хромозомите 
(формиране на хромозомен мост и/или хромозомни фрагменти през анафаза и 
телофаза) не са най-често срещаното отклонение в митотичните клетки от растителния 
тест-обект, докато високата честота на този вид аберации в делящите се костно-
мозъчни клетки е показател за ясен кластогенен ефект на оксафосфолите върху 
животинския тест обект. 

Друга характерна особенност в биологичната активност на оксафосфолите е и 
ясно изразеното генотоксично влияние в най-ниските изследвани концентрации/дози. 
Тези резултати са в подкрепа на становището на други автори, според които дори 
единични молекули от генотоксично съединение могат да индуцират мутации, и поради 
това дори в много ниски дози някои съединения представляват риск за здравето на 
човека. 

От получените резултати може да се направи заключението, че оксафосфолите 
оказват кластогенно и цитотоксично действие върху клетките от костен мозък на бели 
лабораторни мишки. 
 
Определяне на цитотоксичната и апоптотична активност на оксафосфоли върху 

туморни клетки 
 

Резултатите получени от теста за хромозомни аберации в клетки от костен мозък 
на бели мишки показват, че оксафосфолите индуцират двойноверижни ДНК 
разкъсвания, както и наличие на фрагментирани и кондензирани ядра. Тези данни 
показват необходимостта от изследване на потенциала на оксафосфолите да индуцират 
апоптоза.  

В тази връзка беше проведен тест с WST-1 (тетразолиева сол) за оценка на 
влиянието на оксафосфолите върху виталността и пролиферативната активност на 
белодробни туморни клетки от клетъчната линия SK-MES-1. Изследвани бяха 8 
концентрации в диапазона от 1 мг/мл до 3 мг/мл, като времето на въздействие беше 48 
ч.  

От получените данни става ясно че, процентът на жизнеспособните клетки след 
въздействие с 1 мг/мл оксафосфоли спрямо жизнеспособните клетки от контролната 
група е 76%, а след въздействие с 1.5 мг/мл – съответно 60%. Инхибиращото действие 
на оксафосфолите в диапазона от 2 мг/мл до 2.4 мг/мл е сравнително еднакво: 
жизнеспособните клетки са 42 – 43% спрямо контролната група. Тази закономерност – 
намаляване на процента преживели клетки с увеличаване на концентрацията, се 
наблюдава и при най-високите концентрации: след въздействие с 3 мг/мл оксафосфоли 
само 26% от клетките са оцелели. Анализът на резултатите показва, че в избрания 
диапазон от концентрации оксафосфолите инхибират виталността и пролиферативната 
активност на клетките от клетъчната линия SK-MES-1. Това влияние нараства с 



увеличаване на концентрацията. С помощта на графиката, отразяваща зависимостта 
между концентрацията на оксафосфолите и процента на преживели клетки, е 
определена стойността на концентрацията, при която се наблюдава 50%-но инхибиране 
на клетъчната виталност и пролиферативна активност: ІС50 е 1.8 мг/мл. 

Описано е, че ранните етапи на апоптоза могат да бъдат установени 1-3 часа от 
началото на третиране. Поради това, апоптотичната активност на оксафосфолите беше 
изследван посредством Cellular DNA Fragmentation ELISA kit. Белодробни туморни 
клетки бяха третирани в продължение на 3 часа. Изследваните концентрации бяха ІС50 
(1.8 мг/мл) и 2хІС50 (3.6 мг/мл). 

Изучаването на потенциала на оксафосфолите да индуцират апоптоза в 
белодробни туморни клетки от клетъчна линия SK-MES-1 показва че,  и при двете 
изследвани концентрации е установено нарастване на количеството ДНК-фрагменти в 
цитоплазмата на клетките. Цитоплазмените ДНК-фрагменти в клетки, третирани с 
изследвания оксафосфоли в концентрация 1.8 мг/мл (ІС50) са с 11% повече в сравнение 
с тези в контролните клетки. Тези данни показват, че изследваните съединения 
индуцират апоптоза в клетки от клетъчната линия SK-MES-1. Тези резултати са в 
съответствие с установената от нас кластогенна активност на оксафосфолите спрямо 
костно-мозъчни клетки от бели мишки след 3 часов период на третиране. 

В зависимост от степента и вида на ДНК-уврежданията отговорът на клетката е 
1) блокиране на клетъчния цикъл и поправка на ДНК и/или 2) апоптоза. 
Транскрипционният фактор р53 е ключов елемент и в двата механизма на клетъчния 
отговор. Установените от нас апоптотична и кластогенна активност на оксафосфолите 
ни дават основание да предположим, че вероятно те индуцират апоптоза чрез 
механизъм, включващ р53 и киназата ATM (Ataxia-Telangiectasia Mutated).  

Представените тук резултати ни дават основание да очакваме, че вероятно 
изследваните от нас оксафосфоли притежават антитуморна активност и биха могли да 
намерят приложение в борбата с някои туморни заболявания при човека. Много от 
химиотерапевтичните лекарства имат слаба селективност и могат да увредят 
нормалните клетки, което ограничава тяхната клинична ефективност. Това определя и 
посоката на последните ни изследвания, които са насочени към установяване на 
антипролиферативната и апоптотична активност на оксафосфолите върху нормални 
клетки и туморни клетки от други клетъчни линии. Първите резултати показват, че 
след въздействие с 2 мг/мл жизнеспособните чернодробни туморни клетки (SK-HEP-1) 
са 7% спрямо контролната група. Това ни дава основание да очакваме, че 
оксафосфолите притежават селективно цитотоксично и апоптотично действие върху 
различните видове туморни клетки. 

В заключение можем да обобщим, че оксафосфолите притежават цитотоксична и 
апоптотична активност спрямо белодробни туморни клетки от клетъчната линия SK-
MES-1. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Описаните реакции на електрофилно присъединяване и на циклоизомеризация 
катализирана от преходни метали, заедно с реакциите на нуклеофилно 
присъединяване, демонстрират широкият спектър на приложение на 1,2-
алкадиеновите въглеводороди и в частност на 1,2-алкадиен- и 
алкатриенфосфонатите като изходни съединения за синтез на най-
разнообразни органофосфорни съединения. Това им качество се засилва още 



повече и от факта на изключително удобните методи за тяхното получаване. 
В тази връзка имайки пред вид рутинната вече реакция на получаване на α-
алкиноли при присъединяването на алдехиди и кетони към 1-алкини, 
описаните реакции представлявт препаративни методи за превръщането на 
карбонилни производни в циклични или нециклични органофосфорни 
съединения 
 
 

O
R1

R2

R3
OHR1

R2 R3

P Y
X

O
R1

R2

Производни на:
- 2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-оксид
- 2,5-дихидро-1,2-азафосфол-2-оксид
- 2,5-дихидротиофен-1,1-диоксиди
- 2,5-дихидро-1,2-оксафосфониеви соли
- тиофенови производни
- селенофенови производни
b-кетофосфонати
b-кетосулфони

N,N-диалкиламидо-О-алкил-1,2-алскадиенфосфонати
N-алкиламидо-О-алкил-1,2-алкадиенфосфонати
N-морфолино-О-алкил-1,2-алкадиенфосфонати
N-(2-хлороетил)-О-алкил-1,2-алкадиенфосфонати
2-(1,2-алкадиенил)-1,3,2-оксазафосфолани
S-алкил-О-алкил-1,2-алкадиенфосфонати
1,2-алкадиенилфосфиноксиди
диарилови естери на 1,2-алкадиенфосфонови киселини
аленсъдържащи 1,3,2-диокса- и 1,3,2-оксазафосфолани
аленсъдържащи 1,3,2-диокса- и 1,3,2-оксазафосфорини
1-заместени-1,2-алкадиенфосфонати

 
ИЗВОДИ: 
 

1. Създадени са удобни препаративни методи за синтез на елементорганични 



биологичноактивни съединения. 
 
2. Намерени са експериментални доказателства в подкрепа на предложеният 

механизъм на 2,3-сигматропната прегрупировка на пропаргилфосфити. 
 
3. Изучени са реакциите на електрофилно присъединяване към производни на 

1,2-алкадиен- и алкатриенфосфонови киселини. Намерени са 
експериментални доказателства в подкрепа на механизма на електрофилно 
присъединяване към производни на 1,2- алкадиен- и алкатриенфосфонови 
киселини. Изучено и влиянието на вида на електрофилният реагент върху 
направлението на реакцията на електрофилно присъединяване към 
производни на 1,2- алкадиен- и алкатриенфосфонови киселини. 

 
4. Демонстрирани са възможностите на синтезираните оксафосфолови 

производни в качеството им на предшественици при органичните синтези. 
 
5. Изучени са реакции на нуклеофилно присъединяване към 1,2-

алкадиенфосфонати и са намерени нови доказателства за механизма на 
реакцията. 

 
6. Изучени са реакции на циклоизомеризация на 1,2-алкадиенфосфонати и са 

намерени нови доказателства за механизма на реакцията.  
 
7. Изучена е растеж-регулиращата активност на синтезираните 

елементорганични съединения. Въз основа на постигнатите резултати 
могат да бъдат предложени набор от елементорганични съединения, които 
да бъдат приложени в практиката за повишаване на добивите от 
селскостопанската продукция. 

 
8. Изучена е мутагенната активност, цитотоксичното и генотоксичното 

влияние на хетероциклични елементорганични съединения върху 
растителни тест-обекти. Получените резултати относно генотоксичното и 
цитотоксично влияние на производни на 1,2-оксафосфола върху митотични 
клетки, позволяват да се направят следните изводи: 

 
8.1. Третирането с избраните съединения оказва генотоксичен и `

 цитотоксичен ефект върху меристемни клетки от корен на Allium cepa L. 
 



8.2. Третирането с избраните съединения индуцира в митотичните клетки 
на Allium cepa L. увреждания свързани основно с делителния апарат на 
клетките. 

 
8.3. Еднократното третиране с избраните съединения оказва кластогенен и 
цитотоксичен ефект върху клетки от костен мозък на бели лабораторни 
мишки.  

 
8.4. Избраните съединения оказват цитотоксичен ефект върху белодробни 
туморни клетки от клетъчна линия SK-MES-1. 

 
8.5. Третирането с избраните съединения индуцира апоптоза в белодробни 
туморни клетки от клетъчна линия SK-MES-1. 

 
8.6. Данните от in vitro изследванията показват, че избраните съединения 
биха могли да намерят приложение в борбата с някои туморни заболявания 
при човека. 
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