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 چکیده

یت هستند که بطور متناوب متابول (amu) 2000فرآورده هاي طبیعی دلخواه، مولکول هاي آلی کوچکی با وزن کمتر از : هدف و زمینه
این مواد به عنوان مخازن بسیار  .تولید می شوندهاي زنده از جمله گیاهان داروییشوند، این مواد توسط ارگانیسم هاي ثانویه نیز نامیده می

یکی از معروفترین و پرکاربردترین ساختارهاي شیمیایی  مورد در مقاله این در .شوند نیرومندي در تولید داروهاي نوین نامبرده می
مطالب آورده شده در این  .است گردیده ـ نفتوکینونی می باشد، بحث1و  4در جنس دیوسپیروس که ترکیبات  ولیت هاي ثانویهمتاب

ـ  1و 4مطالعه مروري، سعی بر آن دارد تا پیشرفت هاي انجام شده در تحقیقات بیولوژیکی، فارماکولوژیکی و فیتوشیمی ترکیبات 
 .مراه با مکانیسم هاي عمل این مشتقات را پوشش می دهدنفتوکینونی جدا شده از این جنس ه

 کلمات باـ نفتوکینونی جدا شده از جنس دیوسپیروس  1و 4ترکیبات  مورد در که است مروري مطالعه یک تحقیق این: کار روشمواد و 
 در مقاالت ستجويج با Diospyros ,1 4-naphthoquinone ,antibacterial ,anticancer ,Ebnaceae mechanism کلیدي،

 . گرفت انجام 2011 تا ابتدا ازمعتبر  اطالعاتی پایگاههاي

ساختار شیمیایی فعال بیولوژیکی با اثرات قابل  12. سال گذشته، ترکیبات فراوانی از این جنس جدا شده اند 60در طی  :گیري نتیجه
ـ نفتوکینونی که 1و 4دو اســـــکلت اصلی ترکیــبات . ستتوجه و بسیار شاخص از این دسته مواد در این مطالــــعه آورده شــده ا

امروزه پتانسیل براي بدست آوردن و . مطالعات متعدد بالینی و فارماکولوژیکی بر آنها انجام شده است، پالمباگین و دیوسپیرین می باشند
وس، به طور ویژه در تحقیقات حوزه ي ترکیبات ـ نفتوکینونی جدا شده از جنس دیوسپیر1و 4توسعه دادن ترکیبات سر دسته و راهنما از 

امید است مطالبی که در اینجا تشریح شده اند، به عنوان منابع قابل . ضد باکتریایی و ضد سرطان، به طور چشمگیري رشد یافته است
مفید واقع  اعتمادي براي متخصصان شیمی و فرآورده هاي طبیعی جهت بسط و گسترش طراحی هوشمند و هدفمند داروهاي نوین

 .گردند

  عمل ضد سرطان، مکانیسم ،نفتوکینون، ضد باکتریایی -1و  4دیوسپیروس، :یديکل واژه هاي
  مقدمه

دیوسپیروس، اوسال، (بناسه گروك از شش جنس فامیلی ا
 500و حدود بیش از  )لیسوکارپا، مابا، روینا و تتراکلیس

. ]1-2[رختان همیشه سبز تشکیل شده است گونه بوته ود
، بیشترین مطالعه بر روي در بین تمامی این جنس ها

جنس  .]3-5[ جنس دیوسپیروس انجام گرفته شده است
نها در لیسوکارپا شامل هشت گونه می باشد که بیشترین آ

 50جنس مابا از حدود  .]6[ قاره آمریکا یافت می شوند
می شوند، تشکیل گونه که در جنوب شرق آفریقا یافت 

هاي روینا و تتراکلیس به ترتیب از  جنس ].7[ شده است
که در مناطق  گرفته اندشکل گونه و یک گونه  15حدود 

نیمه حاره و حاره جنوب شرق آسیا و جنوب آفریقا یافت 
گونه درخت و  20ال تقریباً داراي جنس اوس ].8[ می شوند

بوته همیشه سبز می باشد که داراي پراکنش جغرافیایی 

 مقاله مروري

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
4.

3.
49

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 12

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.4.3.495
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-112-fa.html


 
 و همکاران بهرام بی باك                                                                                                                  ..ـ نفتوکینونی حاصل از1و 4مروري بر ترکیبات 496

 

 ]9[ .دنجزایر کومور می باشخوبی در جنوب آفریقا و
گونه بزرگترین  450جنس دیوسپیروس با بیش ازحدود 

این جنس بیشتر در مناطق . بناسه می باشدجنس فامیلی ا
مناطق با دماي معتدل یافت حاره تمرکز دارد و کمتر در 

بسیاري از گیاهان که به جنس . ]10-11[می شود 
هداف دیوسپیروس تعلق دارند، در طب سنتی براي ا

مطالعات بیولوژیک و فارماکولوژیک . مختلف کاربرد دارند
 م آغاز گردید 1950دیوسپیروس در اوایل دهه  هاي گونه

آنها در بازار  تعدادي از عصاره ها و فرآورده هاي. ]18-12[
 دندر حال استفاده می باشهم اکنون گیاهان دارویی 

الینی و بعالوه بر این، در طی این سالیان، مطالعات . ]19[
خالص  بر تعدادي از ترکیباتفارماکولوژیکی متعددي 

دسته  .]20[جداسازي شده از این جنس انجام گرفته اند 
نفتوکینونی یکی از شاخص ترین  -1و  4ترکیب 

ساختارهاي شیمیایی جنس دیوسپیروس می باشد و 
آثار همچنین طیف وسیعی از اثرات بیولوژیکی همچون، 

کروب و ضدفشارخون، ضدمی ضدقارچ، ضدتک یاخته،
 -1و  4هسته  .]21- 26[ضداسهال را نشان داده است 

هاي  هات فرآوردبنفتوکینونی اسکلت اولیه بسیاري از ترکی
به علت پایداري ساختار . طبیعی را تشکیل می دهد

شیمیایی این دسته از ترکیبات، فعالیت هاي ضد باکتري و 
 شده اند ضد سرطان قابل توجهی براي آنها شناسایی

، می دارویییاثر، ش مطالعات رابطه ساختارـ. ]29-27[
و تکنیک هاي  تکنیک هاي نوین مدلینگ کامپیوتري

سنتزهاي نیمه مصنوعی این دسته از ترکیبات، براي 
-33[نیز مفید خواهد بود توسعه ي دارویی این مشتقات 

بنابراین در این مطالعه مروري، ساختار شیمیایی،  .]30
ساختار  12ترسی و مکانیسم هاي پیشنهادي دس عمناب

از نظر بیولوژیکی و فارماکولوژیکی  )1شکل( شناخته شده
نفتوکینونی جدا شده از جنس  - 1و  4بسیار فعال 

دیوسپیروس در راستاي روشن شدن پتانسیل این جنس 
به عنوان منبعی قابل اعتماد براي کشف داروهاي نوین در 

  .آینده بحث شده است
جنس  نفتوکینونی - 1و  4ت بیولوژیک فعالترکیبا 

  دیوسپیروس
از نفتوکینون ها می  جنس دیوسپیروس یک منبع غنی

دسته تمامی این دسته از ترکیبات متعلق به . ]34[باشد 

کلت ـــد که داراي اســاز فنول هاي طبیعی می باشناي 
C4 –C6   بات از ترکی% 80دود ــح .]35[هستند

ـ نفتوکینونها 1و  4س از دستــه نفتوکینــــونی این جن
ترکیب از این مشتقات گزارش شده  60تقریباً ( می باشند

ر و دیمر یافت می شوند، نومآن ها به صورت م اکثر. )اند
رامر می ر و تتتري م قلیلی از این مشتقات نیز  اما تعداد

، اصلی ترین و مهمترین در این بخش. ]20-36[باشند 
در  نفتوکینونی - 1و  4فعال   ترکیب 12هاي خاصیت 

  .شرح داده شده اند 1شکل 
نفتوکینون که با نام  -4و1و1- متیل - 2-هیدروکسی-5

شناخته می شود براي اولین بار از گیاه  )1(پالمباژین 
به عنوان اولین مشتق  1952دیوسپیروس هبکارپا در سال 

این ترکیب ]. 37[فعال جنس دیوسپیروس جدا گردید 
ونه هاي دیگر این جنس نیز جدا شده است همچنین از گ

یکی از منحصر به فرد ترین خاصیت هاي این ]. 43-38[
این ترکیب اثرات . ماده، فعالیت ضدباکتري آن می باشد

قابل توجهی بر ضد هر دو باکتري گرم مثبت و گرم منفی 
دیگر فعالیت بیولوژیک این ]. 44[ از خود نشان داده است

مطالعات متعددي وجود . آن می باشدماده اثر ضدسرطان 
دارد که پالمباژین را به عنوان عامل سیتوتوکسیک قوي 

  ]. 45[معرفی نموده اند 
این ماده همچنین اسکلت اولیه بسیاري از ترکیبات 

مري و اُنوم46-55[ ریک نفتوکینونی می باشدولیگوم[ .
دراز گیاه  ،پالمباژینهیدروکسیل  -3و 2، )2( رونس

Blume D. maritima  وبی گیاه چو همچنین قسمتی
Roxb D. melanoxylon این ماده  .]56[ جدا شده است

کسیک بر روي رده سلولی وخاصیت متوسط سیتوت
MCF-7  باراIC5o  29/0  میلی لیتر از خود میکروگرم بر

نیز  )3(ژوگلون متیل  -7ماده . ]57[نشان داده است 
 4مریک و الیگومریک یکی از مهمترین اسکلت هاي مونو

 .D نفتوکینون ها می باشد که براي اولین بار از  - 1و
apeibacarpos Raddiالبته در طی  .]36[گردید  جدا

در گونه هاي متفاوت تري نیز کشف شد سالیان دیگر 
یکی از خواص جالب این ترکیب طبیعی اثر ضد  .]58- 63[

اده اثر عالوه بر آن این م .]64[ رکلوزیس آن می باشدتوبِ
کسیک بسیار مناسبی بر روي سلول هاي وسیتوت

  . ]20-23[ماي بدخیم انسانی نشان داده است کارسینو
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plumbagin (1) Droserone (2) 7-Methyljuglone (3)

Shinanolone (4) Maritinone (5) Diospyrin (6)

Isodiospyrin (7) Diosquinone (8) 

5,5'-dihydroxy-2,2'- dimethyl-7,7'-binaphthalen-1,1',4,4'-tetraone (9) Crassiflorone (10)

4-hydroxy-3,5-dimethoxy-2-naphthaldehyde (11) Isodiospyrol A (12)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متیل جاگلون  -7که ترکیب کاهش یافته   )4(شینانولون 
، مینگایی، Hiern D. kakiاز گونه هایی نظیر می باشد

]. 65،42[یده شده است موریسینا و ویرجینیانا جدا گرد
این ماده به علت خاصیت منحصر به فرد ضدباکتري خود 

  اولین دیمر) 5(مارتینون ]. 66[معروف می باشد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، کاکی D. martimaهاي  هپالمباگین می باشد که از گون
اگرچه مارتینون . ]67،43[و ساموئنسیس جدا شده است 

 کسیک قابل توجهی در محیط برون تنیسیتوتوداراي اثر 
اما اخیراً در  ]57[ باشد میIC5o = 0/06 µg/ml با 

ثبات شده است که در محیط درون تنی کارآزمایی بالینی ا

نفتوکینونی – 4و1ساختار شیمیایی ترکیبات : 1شکل   
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 اولین بار از گیاه )6( سپیرنودی .]68[غیرفعال می باشد 
Diospyros montana Roxb.  69[در هند بدست آمد[. 

ن متمادي همچنین از گونه هاي سالیا این ساختار طی
 دا گردیدمختلف جنس دیوسپیروس نیز ج

داراي اثر ضدباکتریایی با  ندیوسپیر .]63،48،42،41،5[
پایین ترین غلظت مهاري این ماده . طیف وسیع می باشد

با نومونیاسترپتوکوکوس پیوژنز و استرپتوکوکوس پِعلیه ا 
که کمترین در حالی می باشد،  50µg/ml تا 56/1 مقادیر

 µg/ml 25غلظت مهاري آن بر روي سالمونال کلروسویز 
س نفتوکوینونوید مشتق شده از یاین ب .]70[ می باشد

در  مانیاري قابل توجهی نیز بر روي رشد لیشگیاه اثر مها
در ضمن . ]71[خود نشان داده است  محیط برون تن از

 رشد کارسینوما شایان ذکر است که در محیط درون تنی
  )7( ایزودیوسپیرن .]72[ یخ را مهار نموده استلیت ارآس

 Diospyrosیاه از گ 1967براي نخستین بار در سال 
chloroxylon Roxb.  این دیمر نامتقارن  .]73[جدا شد

متیل جاگلون همچنین در سایر گونه هاي  -7
ایی آن بر یباکتر اثر ضد. دیوسپیروس نیز کشف گردید

یرن ت بسیار بیشتر از دیوسپروري باکتري هاي گرم مثب
 50تا  78/0رنج اثرات ضد باکتریایی این ماده از . بود

µg/ml  یک ایزودیوسپیرن اثر سیتوتوکس .]70[ می باشد
بر روي رده هاي سلولی  بسیار قوي در محیط برون تنی

Hep-3B  وKB  وCOLO205 و HeLa  به ترتیب با
ED50 17/0 ،72/1 ،16/0  21/0و µg/ml نشان  از خود

 قابل ارزش است کهبیان این مطلب . ]75[ داده است
 DNAایزودیوسپیرن به عنوان یک مهارکننده نوین 

 )8( دیوسکوئینون. ]76[ شناخته می شود Iتوپوایزومر 
و بعدها  ]77[جدا گردید  D. tricolorبراي اولین بار از 

 .]62،59[ یافت شد و زومبنسیس نیز D. mafinisisدر
که از  کساید می باشدپتین کینون اخساین ترکیب ن

این ساختار اثرات  .]78[ گیاهان مرتفع جدا شده است
ضدباکتریایی قابل مالحظه اي بر روي استافیلوکوکوس 
ارئوس، اشرشیاکولی و سودوموناس ایروژیناز به ترتیب با 

MICS 3  16و  15و µg/ml ن داده استاز خود نشا 

ثرات سیتوتوکسیک علیه همچنین این ماده براي ا .]79[
 مقداربا رده سلولی تست شد و فعالیت بسیار خوبی را  10

در  .]80[ از خود نشان داد µg/ml 5/4تا  18/0فعالیت 

دي -2و 2َ –دي هیدروکسی  – 5و 5َترکیب  2010سال 
از  )9( تتراون -4و 4َو1و1 -بینفتالن -7و 7َ -متیل

ردید و اثر ــــیاه دیوسپیروس واالچیا جدا گـــــــگ
یار خوبی بر روي رده سلولی ـــوتوکسیک بســــسیت

MCF-7 با µg/ml IC5o = 09/0 57[ داد شاناز خود ن[. 
 .از گونه کراسی فلورا جدا گردید )10( کراسی فلورون

نتایج بدست آمده از تحقیقات ضدباکتري این ماده  ]81[
به عنوان یک  ن ترکیب می تواندبیان می دارد که ای

 گنورآ و ضد یب راهبر نوین براي اثرات ضدتوبرکلوزیسترک
  .]82[ باشد

 )11(نفتاآلدهید  - 2-دي متوکسی-5و  3- هیدروکسی- 4 
اثرات ضدپرتوزآ در  جدا شده از گونه آسیمیلیس براي

این ترکیب اثرات متوسطی . شد محیط برون تن آزمایش
بر روي مهار رشد تریپانوزوما بروسی و کروزي و لیشمانیا 

 78/38و  28/12و  IC5o 82/19به ترتیب با  ونوانید
µg/ml  عالوه بر این این ماده داراي  .خود نشان دادرا از

خاصیت سیتوتوکسیک علیه میوبالست اسکلتی موش 
 A ایزودیوسپرال. می باشد )L-6سلول هاي (صحرایی 

، مشتقی از ایزودیوسپیرن می باشد که از گونه )12(
این ماده داراي اثر ضدماالریایی . شده استس جدا اریتیود

می باشد و همچنین بر روي  IC5o 7/2  µg/mlبا 
می  µg/ml 50آن  MICمایکوباکتریوم اثر دارد که مقدار 

این ماده بر روي رده هاي سرطان است شایان ذکر . باشد
  .]84[اثر دارد  سینه نیز
 - 1و  4هاي عمل ترکیبات فعال  ممکانیس

  نفتوکینونی 
س نفتوکینونی جدا شده از جن -1و  4از ترکیبات بسیاري 

می  کو سیتوتوکسی دیوسپیروس داراي اثرات ضدباکتري
به طور بیولوژیکی  ، بنابراین در اینجا این دو اثرباشند

مکانیسم اثر عالوه بر این، . ندوش عمومی بحث می
 و با جزئیات بیان میترکیبات گزارش شده به طور دقیق 

  . گردد
اصلی براي اثرات سیتوتوکسیک و ضدسرطان  دو مکانیسم

 تا کنون پیشنهاد شده استساختار هاي کینونی طبیعی 

م اول، آنزیم هاي فالوینی همانند در مکانیس. ]85 ،86[
دي  NADHو  )NADPH(ردوکتاز  P450سیتوکروم 
توسط کاهش با یک نفتوکینونی را  -1و4هیدروژناز، 
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می این س .ندمی کینون تبدیل می کنبه سالکترون 
ینون ها با انتقال الکترون وباره می توانند به ککینون ها د
این سیکل کاهش و اکسید به نام . اکسید شوند به اکسیژن

دومین مکانیسم وابسته . شناخته می شود redoxسیکل 
را یسیتی کینون ها که آنها لمی باشد به قدرت الکتروفی

ین ها و گلوتاتیون تئول پرویتقادر می سازد تا با گروه هاي 
مطالعات بسیاري بر روي پالمباگین  .]87[واکنش دهند 

و  جدا شده از جنس دیوسپیروس انجام گرفته شده است
بر که این ماده می تواند ترکیب راه نتایج نشان می دهد

باکتریایی علت این امر داشتن ساختمان ضد. مناسبی باشد
حتمالی مکانیسم هاي ا .]44[ قابل توجه آن می باشد

و  ]DNA ]88با  مسئول خاصیت ضدباکتري آن، واکنش
در سلول هاي  دکنندگیهمچنین واکنش هاي اکسی

فعالیت همچنین در  .]89[ پروکاریوتی می باشند
به عنوان مکانیسم عمل  redoxسیتوتوکسیک آن، سیکل 

عالوه بر این، دستکاري . ]90[ دشناخته می شوآن اصلی 
DNA نفتوکینونی  -1و 4رکیبات را نیز می توان به ت

ترکالیشن، ناین دستکاري ها شامل ای .نسبت داد
آلکیالسیون، القاء شکست مارپیچی و مهار آنزیم هاي 

. همچون توپوایزومرزها می باشند DNAوابسته به 
را نیز  ROSپالمباگین همچنین آپوپتوزیس وابسته به 

ترکیب کارسی فلورون شامل  .]91[ تحریک می نماید
آن بسیار شبیه جاگلونیل می باشد، بنابراین فعالیت  حلقه

اثرات سیتوتوکسیک جاگلون . ]83[ پالمباگین می باشد
نژوگاسیون کبه علت شرکت داشتن در  همچنین می تواند

فعالیت ضد . ]85[ وتاتیون باشدلیلیک آن با گنوکلئوف
متیل جاگلون احتمال دارد وابسته  -7توبرکلوزیس ترکیب 

ي مایکوباکتریوم ف اکسیژن در باکتربه مهار مصر
دیوسپیرن که یک بیس  .]92[ توبرکلوزیس باشد

نفتوکوینونوید گیاهی می باشد می تواند رشد لیشمانیا 
این خاصیت و اثر به علت مهار  .دنوانی را مهار نماید

DNA  توپرایزومراز تیپI مطالعات انجام . ]93[ می باشد
ست که فعالیت شده بر روي دیوسپیرن نشان داده ا

دو تیپ . ضدسرطان آن به علت واکنش کاهشی می باشد
کاهش با یک  -1: ش وجود داردنواکنوع معمول از این 

فعالیت  .]94-96[ کاهش با دو الکترون - 2الکترون 
بیولوژیک دیوسپیرون به علت کاهش با یک الکترون می 

ایزودیوسپیرن خاصیت سیتوتوکسیک علیه  .]97[ باشد
مکانیسم  .لولی سرطانی از خود نشان داده استرده هاي س

انسانی  Iهمراه با ایزودیوسپیرن، مهار مستقیم توپوایزومراز 
قوي را بر روي هاري مایزودیوسپیرن اثر  بعالوه. می باشد

 ASF/SF2انسانی با توجه به  Iفعالیت کیناز توپوایزومراز 
  .]76[ از خود نشان می دهد DNA در غیاب

   نفتوکینونی - 1و  4اثر ترکیبات ـ  رابطه ساختار 
نفتوکینونی به علت دارا بودن اثرات  -1و4فارماکوفور 

ضدسرطان، ضدباکتري، اثر بیولوژیکی مختلفی همچون 
ضدماالریا و ضد لیشمانیا شناخته شده می ضدالتهاب، 

هسته نفتوکینونی  رتغییرات کوچکی د .]98-103[ باشد
فعالیت هاي بیولوژیک اثراتی بر روي  موجباین ساختار 

اکسیژن و یا  استخالفبه عنوان نمونه حضور . دشوآن می 
هسته ي نفتوکینونی منجر به  C3کلر بر روي موقعیت 

. ]104[کامل اثر ضدماالریایی آن می شود  حذف
نشان داده است که ترکیباتی که در  تحقیقات برون تن

 گذاشته می شوداستخالف آن ها  3و  2موقعیت هاي 
براي  .]105[حفظ می گردد  خود را یت ضدقارچخاص

انتقال الکترون و مسیر تنفسی رشد مایکوباکتریوم ها 
به عنوان مشتق  بوتیراتپالمباگین . بسیار حیاتی می باشد

سنتزي بسیار قوي علیه مایکوباکتریوم ها شناخته شده 
ون این ماده مصرف اکسیژن را با اثر در انتقال الکتر. است

نتایج بدست آمده . ]106[سی مهار می سازد و مسیر تنف
از تست هاي مختلف بیولوژیکی بیان کرده اند که کتون 

براي اثرات آنتی مایکوباکتریال ضروري  C4و   C1هاي روي
متیل  -7به عنوان تایید مقایسه بین فعالیت . دنمی باش

 µg/ml با شینانولون با µg/ml MIC= 0/5جاگلون با
MIC= 100 عالوه براین حذف . ابل ذکر باشدمی تواند ق

نقش قابل توجهی در  4و 1خاصیت آروماتیکی بین کربن 
الگوي عمومی . داردکاهش خاصیت آنتی مایکوباکتریال 

متیل جاگلون بسیار  -7ترکیبات بسیار فعال همچون 
وباکتریوم انتقال الکترون در مایکمسئول شبیه به بخش 

ه علت شباهت ب. ]107- 108[ همچون مناکیون می باشد
متیل جاگلون و مناکیون، این  -7بین ساختار شیمیایی 
متیل جاگلون می تواند باآنزیم  -7احتمال می رود که 

هایی که در توالی انتقال الکترون مایکوباکتریوم نقش 
-7اختالف مابین پتانسیل کاهشی . دارند، واکنش دهد
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متیل جاگلون و مناکیون منجر به توقف جریان الکترون 
عالوه بر آن، این ماده می تواند از جفت شدن  .می گردد

قسمت هاي هیدروفوبیک الزم در شکل گیري مناکیون از 
ول تولید مناکیون، طریق باند شدن به آنزیم مسئ

بنابراین اصالحاتی در ساختار این . ]109[ جلوگیري نماید
ماده می تواند سرانجامی در تولید ترکیبات نوین علیه 

اثر و مطالعات رابطه ساختمان ـ . باشد یوم هارمایکوباکت
در رابطه با ها  نفتوکینون -4و 1فعالیت هاي بیولوژیکی 

اثرات آنتی باکتریال نشان می دهد که حضور اتم گوگرد 
چشمگیري در زایش در این دسته از ترکیبات منجر به اف

مشتقات اتانول آمینی  .]110[ می شودآنها  اتاثر
یه با ارزشی در فعالیت عل يبودبهاثرات دیوسیپرن 

مرگ برنامه ریزي سلولی . لیشمانیا دنوانی نشان داده اند
 ستفاده دارویی اتفاق می افتددر لیشمانیا بر اثر استرس و ا

عالوه براین روشن سازي وقایع مولکولی . ]113-111[
ه در گونه هاي لیشمانیا مرتبط به شبه آپوپتوزیس القاء شد

می تواند به شناخت هدف  نون هانفتوکی -1و 4توسط 
. درمانی جدید در بیماري لیشمانیا کمک شایانی نماید
ر اثرات ضدسرطان مشتقات آمینی جدید دیوسپیرن به طو

 پیشرفتبرون تن نیز قابل توجهی در محیط درون تن و 
نوان نتیجه، مشتقات آمینی می توانند به عبه . داشته است

طان، علی الخصوص با عنوان ترکیبات نوین راهبر ضدسر
-116[ استیلی، عمل نمایند-N جایگزینی استخالف

اتانول  بل ذکر می باشد که معرفی استخالفقا. ]114
 برابر  50مهارکننده بسیار قوي با اثر  تولید بهآمینی منجر 

 دمی گردایسه با آنالوگ دي متیل دیوسپیرن در مق
 

آمینی  جایگزینی مناسباحتمال دارد بنابراین، . ]117[ 
در دیوسپیرن همراه با غربالگري علیه رده هاي سلولی 

ات ترکیب انی احتمال دارد منجر به معرفیسرطانی انس
  .مفیدي در درمان سرطان و تومورهاي بدخیم گردد

  نتیجه گیري
نفتوکینونی جدا شده  - 1و 4ترکیب  12این مقاله مروري 

ویی دیوسپیروس با اثرات قابل توجه پزشکی و دار از جنس
ما برروي منابع، استفاده . گرفته استرا مورد بحث قرار 

هاي درمانی و اثرات بیولوژیک آن همراه با مکانیسم هاي 
متاسفانه بسیاري از این . احتمالی اثرشان متمرکز شدیم

توجهی می ترکیبات که ادعا شده است داراي اثرات قابل 
 .اند مورد مطالعه قرار نگرفته باشند، در محیط درون تنی

این ترکیبات  محیط درون تن بنابراین، مطالعات بیشتر
بیشتري بر  تماتیکسضروري می باشد و تحقیقات سی

 ـ1و 4. مورد نیاز می باشدترکیبات غنی این دسته از  روي
نفتوکینون ها به داشتن طیف وسیعی از ترکیبات با 

در درمان  استخالف هاي مختلف که بر روي اهداف خاصی
اثر می گذارند، شناخته شده و  مختلف بیماري هاي

به طور خالصه، این مقاله مروري جهت . معروف می باشند
جنس دیوسپیروس به عنوان  اهمیت و ارزشنشان دادن 

  .شدنفتوکینون ها نگاشته  -1و 4منبع 
  و قدردانی تشکر

نویسندگان از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و 
اي طبیعی و گیاهان مرکز تحقیقات ایمنی فرآورده ه

دارویی جهت حمایت در نگارش این مقاله کمال تشکر را 
  .دارند
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Abstract  
Background & Objectives:The term natural products refers to 
secondary metabolites, small molecules (mol wt <2000 amu) 
produced by an organism such as medicinal plants. These 
compounds are known as a powerful source to design novel 
medicines. In this review article one group of the most famous 
and applicable compounds in the genus Diospyros named 1, 4-
naphthoquinones is discussed. The aim of this review is to 
disclose advances in biological, pharmacological researches and 
phytochemistry of 1, 4- naphthoquinones isolated from this 
genus, as well as the suggested mechanisms regarding their 
activities. 
Material and Methods: This research was done based on the 
searching the keywords including Diospyros; 1, 4-
naphthoquinone; antibacterial; anticancer; Ebnaceae, 
mechanism through the well-known databases from beginning to 
2011.  
Results:During the past 60 years many compounds have been 
isolated from Diospyros L. Twelve considerable bioactive 
structures are reported in this review. plumbagin and diospyrin 
are two main basic 1, 4-naphthoquinone skeletons, which have 
been studied extensively in clinical and pharmacological 
researches. At present the potential for development of leads 
from 1, 4-naphthoquinones obtained from Diospyros L. is 
growing dramatically, mainly in the area of anticancer and 
antibacterial investigations. The data prepared and described 
here is intended to be served as a reference tool to the natural 
products and chemistry specialists in order to expand the 
rational drug design 
Keywords:  Diospyros; 1, 4-naphthoquinone; antibacterial; 
anticancer; Ebnaceae, mechanism 
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