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Background and Aims: In this research, we present a three-component method for the
preparation of 3,4-dihydropyrano[c]chromene derivatives in the presence of ammonium
trifluoroacetate. All the compounds were evaluated for their in vitro antimicrobial activity
against different bacterialstrains. Antibacterial behavior of product was studied based on
reference Gram-positive and Gram- negative bacteria.
Materials and Methods: 3,4-Dihydropyrano[c]chromenes were synthesized using an
efficient condensation of 4-hydroxycoumarin, aryl aldehydes and malononitrile catalyzed by
ammonium trifluoroacetate. Different concentrations of analogs and positive control drugs were
prepared in DMSO. Inoculums and sterile water were added to the fourteen test tubes each
containing 1 mL of test solution at different concentrations. The tubes were incubated for 24h at
37 °C. After the incubation time, the antimicrobial activity was carefully evaluated.
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Results: In an optimized reaction condition, the products 4a-j were obtained in high yields
under reflux conditions. The antimicrobial screening data revealed that the compounds 4b and 4e
have shown good activity against Gram-negative Escherichia spp.
Conclusions: Present methodology offers several advantages such as short reaction time,
simple procedure with an easy work-up and mild reaction conditions. We anticipated that the
present method will receive the attention of medicinal chemists and be used for elaborate
synthesis and pharmaceutical screening of chromenes based molecules.
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چکیده
زمینه و

اهداف :د ر این تحقیق ،روشی سه جزئی برای تهیه مشتقات -4،3دیهیدروپیرانو] [cکرومن در حضور

آمونیوم تری فلورو استات ارائه میگردد .همه ترکیبات به دست آمده جهت فعالیت ضد باکتریایی در محیط آزمایشگاهی
در مقابل سویههای مختلف باکتری مورد ارزیابی و رفتار ضدباکتریایی محصوالت بر روی باکتریهای گرم -مثبت و
گرم -منفی مورد مطالعه قرار گرفتند.

مواد و روش کار:

-4،3دیهیدروپیرانو ] [cکرومنها با استفاده از واکنش تراکمی کارا از واکنش -4هیدروکسی

کومارین ،آریل هالیدها و مالونونیتریل کاتالیز شده توسط آمونیوم تری فلورو استات تهیه شدند .غلظتهای مختلف از
داروهای کنترلی مثبت و مشابه در  DMSOآماده شدند .ماده تلقیحی و آب مقطر به  14لوله آزمایش حاوی یک میلیلیتر
محلول حاوی محیط کشت و باکتری اضافه شد .لولهها به مدت  24ساعت در دمای  37 Cدر انکوباتور قرار داده شد.
پس از زمان انکوبه شدن ،فعالیت ضد باکتریایی محیط به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

یافتهها:

در شرایط واکنش بهینه شده ،محصوالت مورد نظر  4a-jتحت شرایط بازروانی با بازده باالیی به دست

آمدند .دادههای غربالگری ضد میکروبی آشکار کرد که ترکیبات  4bو  4eفعالیت خوبی در مقابل اشریشیا کلی نشان

گروه شیمی و شیمی دارویی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن،
تنکابن ،ایران

میدهند.
نتیجهگیری :از روش تهیه رقت در لوله برای بررسی و تعیین حداقل غلظت مهار کننده رشد باکتری استفاده
گردید .روش حاضر مزایای متعددی چون زمان واکنش کوتاه  ،فرآیند ساده با خالص سازی آسان و شرایط واکنش
مالیم را پیشنهاد میکند .انتظار میرود که این روش توجه شیمیدان های دارویی را جلب کرده و برای تهیه و غربالگری
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پست الکترونیک:
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دارویی مولکولهای بر پایه کرومن مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات

کلیدی :فعالیت ضد باکتریایی ،باکتری گرم -مثبت  ،باکتری گرم -منفی -4 ،هیدروکسی کومارین ،آمونیوم

تری فلورو استات
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
مشتقات کرومن و به خصوص پیرانوکرومنها به دلیل
داشتن خواص مختلف شیمیایی و بیولوژیکی به میزان زیادی
مورد توجه هستند .ترکیبات با این سیستم حلقهای ،دارای
فعالیتهای دارویی متنوعی همچون ضد ماالریا ،ضد ایدز ،ضد
آلزایمر ،ضد سرطان ،ضد تومور ،ضد انعقاد خون و ضد باکتری
میباشند ( .)1،2بعضی از مشتقات کرومن نیز به عنوان ضد
لوسمی و ضد استفراغ گزارش شدهاند ( .)3عالوه بر این-4،3 ،
دیهیدروپیرانو ] [cکرومنها به خاطر مصارف زیاد صنعتی،
دارویی و بیولوژیکی بسیار حائز اهمیت هستند ( .)4با وجود
خواص ذکر شده ،روشهای نسبتاً کمی برای تهیه مشتقات

دیهیدروپیرانو] [cکرومن گزارش شده است .بررسی منابع نشان
میدهد که روشهای متعددی برای تهیه -4،3دیهیدروپیرانو][c
کرومنها از واکنش سه جزئی -4هیدروکسی کومارین ،آریل
آلدهیدها و مالونونیتریل در حضور کاتالیزگرهای مختلفی از قبیل
هتروپلی اسیدها ( ،)5دیآمونیوم هیدروژن فسفات ( ،)6نانو
اکسید روی ( ،)7سدیم دودسیل سولفات ( ،)8مورفولین (،)9
آندک-7-اِن
[]0،4،5
-8،1دیآزابیسیکلو
( ،)10( )DBU: 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-eneپیپیریدین (،)11
پتاسیم کربنات تحت تابش دهی با ریزموج ( ،)12منیزیم اکسید
( ،)13سیلیکاژلهای عاملدار شده با سولفونیک اسید ( ،)14تری
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سدیم سیترات ( ،)15سیلیکاژل ( ،)16پتاسیم آلومینیوم سولفات
هیدراته ( ،)17تترابوتیل برومید آمونیوم ( ،)18نانو تری اکسید
آلومینیوم ( ،)19کمپلکسهای روتنیم و نانوذرات پاالدیوم گزارش
شده است ( .)20 ,21همچنین فتوحی و همکارانش این واکنش را
با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی انجام دادند ( .)22بعضی از
روشهای گزارش شده دارای زمان واکنش نسبتاً طوالنی بوده و
در آن محصوالتی با بهره پایین با عدم قابلیت بازیابی کاتالیزگر
تولید میگردند .بنابراین توسعه روشهای موثرتر برای آماده
سازی آنها ضروری است .در این پژوهش ،آمونیوم تریفلورو
استات ( )CF3COONH4به عنوان کاتالیزگری بسیار کارا و از

لحاظ تجاری در دسترس ،برای تهیه مشتقات -4،3دی
هیدروپیرانو ] [cکرومن از تراکم سه جزئی -4هیدروکسی
کومارین ،آریل هالیدها و مالونونیتریل تحت شرایط بازروانی در
حالل آب و اتانول ( )1:1گزارش میگردد .پس از شناسایی،
فعالیت ضد باکتریایی آنها مورد بررسی قرار گرفته است .بررسی
فعالیت ضد باکتریایی روی شش سویه استاندارد انتخابی ،سه
باکتری گرم مثبت (استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس،
استافیلوکوکوس ائورئوس و باسیلوس سوبتیلس) و سه باکتری
گرم منفی (اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا و کلبسیال
پنومونیه) انجام شده است
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شکل  :1تهیه مشتقات -4،3دیهیدروپیرانو[]cکرومن با استفاده از کاتالیزگر آمونیوم تری فلورو استات

مواد و روشها
کلیه ترکیبات شیمیایی به کار رفته در این تحقیق از
شرکتهای مرک یا فلوکا خریداری شده و بدون خالص سازی
بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است .سویه های باکتریایی
استاندارد شامل استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (،)PTCC 1435
استافیلوکوکوس ائورئوس ( )PTCC 1431و باسیلوس سوبتیلس
( )PTCC 1254به عنوان باکتریهای گرم مثبت و اشرشیاکلی
( ،)PTCC 1330سودوموناس آئروژینورا ( )PTCC 1430و
کلبسیال پنومونیه ( )PTCC 1290به عنوان باکتریهای گرم
منفی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تهیه گردید.
نقاط ذوب ترکیبات سنتز شده با استفاده از دستگاه نقطه ذوب
الکتریکی – حرارتی نوع  9100ثبت شد .طیفهای مادون قرمز
( )IRبا دستگاه طیف سنج شیمادزو  4300و با استفاده از
دیسکهای  KBrبه دست آمد و طیفهای رزونانس مغناطیسی
هسته هیدروژن ( )1H NMRبا دستگاه طیف سنج بروکر 500
مگا هرتز ثبت شد.
روش کلی سنتز -4،3دیهیدروپیرانو] [cکرومنها
()4a-j
محلولی از آریل آلدهید  1( 2a-jمیلیمول) ،مالونونیتریل 3
( 1/5میلیمول)-4 ،هیدروکسی کومارین  1( 1میلیمول) و

آمونیوم تری فلورو استات ( 30درصد مولی براساس -4
هیدروکسی کومارین) در حالل آب ( 10میلیلیتر) و اتانول (10
میلیلیتر) در حمام روغن تحت شرایط بازروانی به مدت  2تا 3
ساعت حرارت داده شد .پیشرفت واکنش با کروماتوگرافی الیه
نازک کنترل گردید .پس از تکمیل واکنش ،مخلوط واکنش تا
دمای اتاق سرد و محصول جامد با صاف کردن جمعآوری گردید
و با آب سرد شسته شد .جامد باقیمانده با  30میلیلیتر اتانول
خالص نوبلور میشود و دیهیدروپیرانو[]cکرومن خالص ()4a-j
به دست آمد .ساختار کلیه محصوالت با تعیین نقطه ذوب و نیز
طیف سنجی مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هیدروژن و
مقایسه آنها با نمونههای گزارش شده معتبر مورد تایید قرار
گرفت.
ارزیابی باکتریایی
به منظور فعال ساختن سویه های استاندارد ،باکتریها به
روش خطی در محیط آگار خوندار کشت داده شدند .در شرایط
استریل و در کنار شعله ،از پلیت کشت باکتری تک کلونی تهیه و
در محیط کشت آبگوشت مولر هینتون تلقیح شد و در دمای 37
درجه سانتیگراد به مدت 18تا  24ساعت انکوبه گردید .فعالیت
ضد باکتریایی محیط حاوی باکتری با استاندارد نیم مک فارلند
(تعداد  1/5 × 108واحد کلونی باکتری در میلیلیتر) مقایسه و
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سپس با دستگاه طیف نورسنج بررسی و جذب نوری آن در طول
موج  650نانومتر سنجش شد .در طول موج  650نانومتر جذب
نوری معادل  0/3تا  0/4بیانگر نیم مک فارلند می باشد ( .)23در
 2400از
ادامه ،ابتدا مقدار یک میلیلیتر از غلظت
محلول -4،3دیهیدروپیرانو[ ]cکرومن حل شده در دیمتیل
سولفوکسید ( )DMSOبه لوله اول اضافه و از روش تهیه رقت در
لوله ،برای بررسی و تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد
باکتری استفاده گردید .سپس  40Lاز سوسپانسیون
 108بود به لولهها افزوده
باکتریهایی که غلظت آن
شد .آنگاه به مدت  24ساعت در انکوباتور در دمای  37درجه
سانتیگراد قرار داده شدند و از لحاظ میزان رشد مورد بررسی
قرار گرفتند .برای مقایسه اثرات ضد میکروبی ،استروپتومایسین و
پنیسیلین مورد استفاده قرار گرفته است.
یافتهها

در ابتدای تحقیق ،واکنش -4هیدروکسی کومارین،
بنزآلدهید و مالونونیتریل به عنوان واکنش مدل در نظر گرفته شد
تا تاثیر حاللهای مختلف از قبیل آب ،اتانول ،استونیتریل و
کلروفرم و همچنین مقادیر متفاوت کاتالیزگر آمونیوم تری فلورو
استات ( )CF3COONH4بررسی شود .در میان حاللهای بررسی
شده ،واکنش در حالل های آب ،اتانول و استونیتریل با استفاده از
 30درصد مولی از کاتالیزگر ،بازدهی متوسطی از محصول مورد
نظر به دست آمد .در شرایط بهینه واکنش 1 ،میلیمول
-4هیدروکسی کومارین 1/5 ،میلیمول مالونونیتریل و 1
میلیمول بنزآلدهید در  10میلیلیتر حالل آب و  10میلیلیتر
حالل اتانول ( )1:1به مدت  3ساعت در حضور  30درصد مولی
کاتالیزگر آمونیوم تری فلورو استات مخلوط شدند .واکنش تحت
شرایط بازروانی به خوبی پیش رفت و هیچگونه محصول جانبی
به وجود نیامد .پس از کامل شدن واکنش که با کروماتوگرافی
الیه نازک ( )TLCکنترل گردید ،محصول مورد نظر با بازدهی
باالیی ( 81درصد) حاصل شد (شکل  .)1افزایش بیش از 30
درصد مولی از کاتالیزگر ،تاثیر چندانی بر بازدهی و زمان واکنش
نداشته است .واکنش در شرایط بدون کاتالیزگر و در حضور
حاللهای ذکر شده نیز مورد بررسی قرار گرفت و بعد از طی
زمان طوالنی بیش از  10ساعت ،محصوالت با بازدهی بسیار کمی
به دست آمد .الزم به ذکر است که واکنش در شرایط بدون حالل
نیز مورد بررسی قرار گرفت و حتی در حضور  30درصد مولی از
کاتالیزگر در دمای محیط و دماهای  90 ،80و  100درجه

سانتیگراد ،بازده به دست آمده قابل قبول نبود .نتایج به دست
آمده به صورت خالصه در جدول  1نمایش داده شده است.
جدول  :1تاثیر مقدار آمونیوم تری فلورو استات و حالل برروی واکنش
مدلa
ردیف

کاتالیزگر
(مول
درصد)

دما (درجه
سلسیوس)

حالل

زمان
(ساعت)

بازده
(درصد)b

10
10
10
10
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
3

27
42
40
43
63
67
66
62
64
64
52
56
56
35
38
37
78

اتانول
بازروانی
1
آب
بازروانی
2
استونیتریل
بازروانی
3
کلروفرم
بازروانی
4
دمای محیط
30
5
80
30
6
90
30
7
100
30
8
اتانول
بازروانی
25
9
اتانول
بازروانی
30
10
اتانول
بازروانی
35
11
آب
بازروانی
25
12
آب
بازروانی
30
13
آب
بازروانی
35
14
استونیتریل
بازروانی
25
15
استونیتریل
بازروانی
30
16
استونیتریل
بازروانی
35
17
کلروفرم
بازروانی
25
18
کلروفرم
بازروانی
30
19
کلروفرم
بازروانی
35
20
آب  :اتانول
بازروانی
25
21
()1:1
81
3
آب  :اتانول
بازروانی
30
22
()1:1
81
3
آب  :اتانول
بازروانی
35
23
()1:1
 1 aمیلیمول از -4هیدروکسی کومارین 1 ،میلیمول بنزآلدهید و  1/5میلیمول
مالونونیتریل تحت شرایط مختلف
 bبازدهی براساس مقدار محصول جداسازی شده

برای عمومیت بخشیدن به این پژوهش و توسعه آن به
ترکیبات مشابه ،واکنش با آلدهیدهای آروماتیک دارای
استخالفهای الکترون دهنده یا الکترون کشنده ،مورد بررسی
قرار گرفت و محصوالت با بهره باال و در مدت زمان کوتاه به دست
آمدند .نتایج حاصل در جدول  2به صورت خالصه آورده شده
است.
حداقل غلظت از آنتی بیوتیک که قادر به مهار رشد
باکتریایی در شرایط آزمایشگاهی باشد به عنوان مقدار  MICدر
نظر گرفته شد .نتایج حاصل از آن در جدول  3آورده شده است.
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جدول  :2سنتز مشتقات مختلف -4،3دیهیدروپیرانو[]cکرومن کاتالیز شده با آمونیوم تری فلورو استاتa
ردیف

آریل آلدهید

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C6H5

b

محصول

3-NO2C6H4
4-MeOC6H4
4-NO2C6H4
4-ClC6H4
2,4-Cl2C6H3
4-OHC6H4
4-MeC6H4
3-ClC6H4
3-MeOC6H4

زمان (ساعت)

بازده (درصد)

3
2
2
3
3
3
3
2
3
2

81
86
83
91
85
80
82
85
81
87

4a
4b
4c
4d
4e
4f
4g
4h
4i
4j

c

نقطه ذوب
به دست آمده
250-253
256-258
231-234
260-263
262-265
256-259
264-266
252-253
243-245
241-243

گزارش شده
]20[ 253-255
]20[ 257-258
]15[ 232-235
]16[ 259-261
]16[ 265-267
]14[ 257-259
]14[ 264-266
]10[ 253-255
]10[ 242-243
]14[ 242-244

 1 aمیلیمول از -4هیدروکسی کومارین 1 ،میلیمول بنزآلدهید و  1/5میلیمول مالونونیتریل و  30درصد مولی از آمونیوم تری فلورو استات در حالل آب و اتانول ( )1:1تحت شرایط بازروانی
 bکلیه محصوالت با مقایسه دادههای فیزیکی و اسپکتروسکوپی به دست آمده با نمونههای معتبر گزارش شده شناسایی میشود c .بازدهی براساس محصوالت جداسازی شده

جدول  :3مقادیر حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICبرای -4،3دیهیدروپیرانو[]cکرومنهای ( )a-j4و داروهای کنترل مثبت در مقابل رگههای
باکتریایی مختلف
حداقل غلظت بازدارندگی)(μg/mL
باکتری گرم  -مثبت
ترکیبات
4a
4b
4c
4d
4e
4f
4g
4h
4i
4j
استرپتومایسین
پنیسیلین

باکتری گرم  -منفی

Se

Sa

Bs

Pa

Kp

Ec

360
150
300
300
150
150
150
150
300
300
3/125
3/125

300
150
450
450
150
300
300
300
300
450
1/562
6/25

450
150
300
450
150
150
150
300
300
300
1/562
6/25

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
12/5
1/562

300
150
300
150
150
150
150
300
150
150
6/25
3/125

75
37/5
75
75
37/5
75
75
75
75
75
12/5
6/25

: Se:Staphylococcus epidermidis; Sa: Staphylococcus aureus; Bs: Bacillus subtilis.باکتری گرم  -مثبت
: Pa: Pseudomonas aeruginosa; Kp: Klebsiella pneumoniae; Ec: Escherichia coli.باکتری گرم  -منفی

بحث
در این تحقیق ،مخلوطی از آب و اتانول به عنوان حالل و
 30درصد مولی از کاتالیزگر آمونیوم تری فلورو استات برای
واکنش انتخاب شده است .در همه موارد آریل آلدهیدهای با
استخالفهای حاوی گروههای الکترون کشنده و یا الکترون
دهنده به طور موفقیت آمیزی واکنش داده و محصوالت مورد نظر
با بازدهی باال به دست آمدند .مشخص گردید که نوع آریل

آلدهید به کار گرفته شده ،تاثیر چشمگیری بر روند انجام واکنش
ندارد .کارایی آمونیوم تری فلورو استات ( )CF3COONH4به
عنوان کاتالیزگر برای سنتز -4،3دیهیدروپیرانو[ ]cکرومن ()4a
با سایر کاتالیزگرهای گزارش شده در مقاالت علمی معتبر مقایسه
گردید .نتایج آشکار ساخت که کاتالیزگر آمونیوم تری فلورو
استات ( ،)CF3COONH4کاتالیزگری با کارایی باال و دوستدار
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محیط زیست بوده و میتواند برای سنتز -4،3دیهیدروپیرانو[]c
کرومن موثر عمل نماید.
بررسی نتایج گزارش شده در جدول  3نشان میدهد که
ترکیبات  4bو  4eفعالیت ضدباکتریایی خوبی در مقابل باکتری
اشرشیاکلی (باکتری گرم -منفی) با حداقل غلظت بازدارندگی
 37/5در مقایسه با داروی استاندارد پنیسیلین دارند.
سایر ترکیبات سنتز شده نیز فعالیت ضد باکتریایی قابل قبولی را
در مقابل همه سویههای باکتریایی بررسی شده ،نشان میدهند.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آمونیوم تری
فلورواستات میتواند به عنوان کاتالیزگر در سنتز مشتقات -4،3
دیهیدروپیرانو[ ]cکرومن موثر عمل نماید .از مزایای این روش
میتوان به فرآیند بسیار ساده ،مراحل جداسازی آسان و خالص
سازی محصوالت اشاره کرد .همه محصوالت کرومن ( )4a-jبه
دست آمده در ابتدا در محیط آزمایشگاه برای فعالیت ضد
باکتریایی در مقابل سویههای باکتریایی گرم-مثبت شامل
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ،استافیلوکوکوس اورئوس و
باسیلوس سوبتیلیس و سویه های باکتریایی گرم -منفی شامل
سودوموناس آئروژینوزا  ،کلبسیال پنومونی و اشریشیا کلی مورد
ارزیابی قرار گرفتند و برای مقایسه ،استرپتومایسین و پنی سیلین
به عنوان داروهای کنترل مثبت استفاده شد و مقادیر حداقل
غلظت مهار کنندگی رشد ( )MICبرای داروهای کنترل مثبت و
همتای استرپتومایسین و پنی سیلین در مقابل شش سویه
باکتریایی با روش رقیق سازی مایع تعیین شد ( .)24،25در
بررسی انجام شده توسط سنگانی و همکاران ،مشتقات پیرانو
[ ]c-3،2کرومن از ترکیبات پیرازولی سنتز شدند و در مقابل 6
پاتوژن باکتریایی شامل باسیلوس سابتیلیس ،کلوستریدیوم تتانی،
استافیلوکوکوس پنومونی ،سالمونال تیفی ،ویبریوکلرا و
اشریشیاکلی و نیز برای فعالیت ضد قارچی در مقابل دو پاتوژن
قارچی شامل آسپرژیلوس فومیگاتوس و کاندیدا آلبیکانس با
استفاده از روش سنجش کمترین مقدار مهار کننده رشد باکتری
در محیط مایع غربالگری شد ( .)26از دادههای غربالگری معلوم
گردید که قدرت بعضی از ترکیبات در مقابل اغلب سویههای به
کار رفته با داروهای تجاری برابر بوده و یا حتی قویتر هستند .در
بررسی دیگری که توسط الصغیر و همکارانش انجام گرفت ،یک
سری جدید از مشتقات پیرانو[ ]c-4،3کرومن ،بنزو[ ]cکرومن،
کرومو[ ]c-4،3پیریدین و کرومو[ ]c-4،3پیرازول را از -3
بنزوئیل-2H-کرومن-2-اون تهیه کردند .اغلب مشتقات کرومن

در مقایسه با سوبسترای اولیه ،فعالیت ضد باکتریایی متوسط تا
باالیی در مقابل با سویه های باکتریایی شامل سالمونال تیفی،
باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس از خود نشان
دادند ( .)27در مطالعهای دیگر ،تعدادی از مشتقات جدید -4،3
دیهیدروپیرانو[ ]cکرومن از -4هیدروکسی کومارین سنتز شدند
که بعضی از این ترکیبات سنتز شده فعالیت ضد باکتریایی
چشمگیری را در مقابل سویههای باکتریایی گرم -مثبت از خود
نشان دادهاند .سویه های قارچی انتخاب شده برای ترکیبات مورد
بررسی ،از همه مقاومتر بودند؛ چراکه هیچ یک از ترکیبات سنتز
شده در مقابل سویههای قارچی مورد بررسی فعالیتی نشان
ندادند .با توجه به بررسی های صورت گرفته در تطبیق با اثرات
ضدمیکروبی مشاهده شده ،بهترین فعالیت ضد باکتریایی با
 ABR-10گزارش شده است ( .)28در پژوهش حاضر تعدادی از
مشتقات دیهیدروپیرانو[ ]cکرومن از ماده اولیه -4هیدروکسی
کومارین با استفاده از کاتالیزگر آمونیوم تری فلورواستات تهیه
شدند .همه ترکیبات سنتز شده برای فعالیت ضد باکتریایی در
مقابل سویه های باکتریایی گرم -مثبت و گرم -منفی در محیط
آزمایشگاهی غربالگری شدند .دادههای غربالگری ضد میکروبی
نشان داد که ترکیبات  4bو  4eفعالیت خوبی در مقابل باکتری
گرم -منفی اشرشیاکلی از خود نشان میدهند .تقدیر و تشکر
تشکر و قدردانی
این پژوهش در آزمایشگاه میکروب شناسی و شیمی دارویی
دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن و با حمایتهای
حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه انجام شده است؛ لذا بدین وسیله
از کمکهای مسئولین آزمایشگاههای مربوطه قدردانی میشود.
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