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چکیده
باکتریها میکرواُرگانیسمهای پروکاریوتی هستند که عامل بسیاری از عفونتها در انسان و سایر
جانوران به شمار میآیند .تا قبل از کشف آنتیبیوتیکها بسیاری از انسانها بر اثر عفونتهای باکتریای
جان خود را از دست میدادند اما امروز با وجود آنتیبیوتیکهای مختلف کسی نگران درمان عفونت
های باکتریایی نیست .در سالهای اخیر ایجاد مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهای موجود باعث شده
بسیاری از دولتها و شرکتهای داروسازی به دنبال ساخت آنتیبیوتیکهای جدید باشند.
امروزه ترکیبات اسپیرواکسیندول که منشا اولیه آنها از گیاهان است به خاطر اثرات مختلفی که دارند
(نظیر ،ضدباکتری ،ضدسرطان ،ضدآلزایمر ،ضدقارچ ،ضدانگل و  )...نظرات را به خود جلب کردهاند .در
این پایان نامه مشتقات جدیدی از اسپیرو[ایندولین3-وʹ-4پیرانو[3و]c-2کرومن] سنتز شده است.
سنتز این ترکیبات طی یک واکنش تک مرحله ای با استفاده از نانوکاتالیست سیکلودکسترین-مس و
ترکیبات -4هیدروکسی کومارین ،مالونونیتریل و مشتقات ایساتین در حالل اتانول انجام گرفت .در
نهایت صحت ساختار هفت مشتق سنتز شده با استفاده از طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته
 1HNMR , 13C-NMRو طیف سنجی مادون قرمز ) (IRتایید شد.

R1= H, Cl, Br, NO2
R2= H, C2H5

Abstract
Spiroheterocyclic compounds are known to possess versatile biological activities
due to nature of spiro-linked carbon in these compounds. They have shown
diverse biological activities such as antitubercular, anti-HIV, anticancer, and
progesterone receptor modulators, α-amylase and acetylcholinesterase inhibitory
activities.
Cu(II)-β-cyclodextrin (Cu2-β-CD) is a stable, water soluble and dinuclear
complex nanocatalyst which can catalyzed organic transformations. Focusing on
the efficiency of Cu2-β-CD as a green and user-friendly catalyst, in
continuation

of

our

research program on the synthesis of heterocyclic

compounds. In this regard, multicomponent reactions have been powerful
tools and reaction of

isatin derivatives, 4-hydroxycoumarin, and malononitrile

has been widely considered in the literature to afford spiro[indoline-3,4'pyrano[3,2-c]chromene]-3'-carbonitrile derivatives.
Cu(II)-β-cyclodextrin catalyzed synthesis of spiro[indoline-3,4'-pyrano[3,2c]chromene]-3'-carbonitrile
derivatives,

derivatives

through

the

reaction

of

isatin

4-hydroxycoumarin, and malononitrile in ethanol at room

temperature.

R1= H, Cl, Br, NO2
R2= H, C2H5
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