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Извод, ИЗ: Многа етарска уља различитих биљних врста имају фенолна једињења у 
свом саставу, међу којима су најпознатији региоизомерни монотерпени 
тимол и карвакрол, присутни у већем броју биљних врста породица 
Asteraceae и Lamiaceae. У прелиминарним испитивањима етарског уља 
биљне врсте Doronicum columnae (Asteraceae), утврђено је да су поред ова 
два једињења, присутни и њихови изомери, као и различити њихови 
деривати, етри и естри. Циљ овог рада је била идентификација ових 
једињења у поменутом етарском уљу, као и синтеза већег броја могућих 
региоизомерних фенола, њихових етара и естара. Како је етарско уље 
биљне врсте D. columnae сложеног састава, било је неопходно 
поједноставити његов састав, а шта је омогућено директним хемијским 
трансформацијама уља и накнадном анализом производа. Додатно за 
синтезу региоизомерних фенола, а касније и њихових деривата, 
искоришћена је реакција п-цимена са трифлуорперсирћетном киселином, 
добијена in situ из трифлуорсирћетне киселине и водоник-пероксида, а за 
коју је претпостављено да може дати изомере изопропилметилфенола, који 
би могли бити присутни у етарском уљу. Сви производи, састојци етарског 
уља, као и добијени деривати су анализирани помоћу GC-MS и NMR 
спектроскопије. У раду су представљени потпуно асигнирани 1H- и 13C-NMR 
подаци за поменуте феноле и њихове деривате, као и одговарајући 
ретенциони индекси. Ови изомерни феноли су веома ретки у природи и 
претпоставља се да је њихова биосинтеза другачија у односу на биосинтезу 
тимола и карвакрола. Такође, неки од деривата (естри) представљajу нова 
једињења за хемију уопште или нова природна једињења. 
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Abstract, AB: Essential oils of different plant species have phenolic compounds in their 
composition, among which the best known ones are the regioisomeric 
monoterpenes thymol and carvacrol, present in a large number of taxa of 
the families Asteraceae and Lamiaceae. In our preliminary work, we 
found that the essential oil of Doronicum columnae (Asteraceae), in 
addition to these two compounds, contains their isomers and variuos 
derivatives, ethers and esters. The goal of this work was the identification 
of these compounds in the mentioned essential oil, as well as the 
synthesis of some of the possible regioisomeric phenols, their ethers and 
esters, and related compounds. As the essential oil of D. columnae is 
complex in composition, it was necessary to simplify it, and this was 
accomplished by direct chemical transformations of the oil and a 
subsequent analysis of the products. Additionally, for the synthesis of the 
possible regioisomeric phenols, and later their derivatives, the reaction 
of p-cymene with trifluoroperacetic acid, obtained in situ from 
trifluoroacetic acid and hydrogen peroxyde, was used, as it was assumed 
that it could give the desired isomers of isopropylmethylphenols present 
in the essential oil. All of the products, and constituents of the essential 
oil, as well as the obtained derivatives are analysed by GC-MS and NMR 
spectroscopy. In this thesis, fully assigned 1H and 13C NMR data for the 
mentioned phenols and their derivatives, as well as appropriate retention 
indices, are presented. These isomers of isopropylmethylphenol are very 
rare in nature, and their biosynthesis differs from the biosynthesis of 
thymol and carvacrol. Additionally, some of the identified derivatives 
(esters) present new compounds for chemistry in general or new natural 
compounds. 
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