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Abstract 
 

  During the last decades, with increased mortality of immunocompromised patients due to 
increasing of antibiotic resistance in bacterial infections, needs essential affords to develop 
therapeutic agents with less toxicity, effectiveness and new mechanism of action. Therefore, 
usage of natural products such as flavonoids to treat microbial diseases have been increasingly 
developed. This paper will be an overview of the structural characteristics of flavonoids as well 
as the antimicrobial activity of new derivatives flavones against microbial pathogens especially 
on fungi. In this study, we Searched data base such as PubMed, Elsevier, Scopus, and Google 
scholar to have comprehensive review on antimicrobial activity of flavonoids derivatives. 
Nowadays, it is shown that polyphenols that commonly derived from cereals, herbs and spices 
have different biological effects on human health, which among polyphenols, increasingly usage 
of the flavonoids, are becoming the subject of anti- microbial research. Also, optimization of 
these compounds through structural alteration might lead to development of acceptable 
antimicrobial agents. Therefore, further studies on other structures of flavonoids as 
antimicrobial agents is important for progress of control and treatment strategies for infections 
caused by pathogenic drug resistant bacteria and fungi. 
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  یـالینــی بــالــلــه تعــمج
  پژوهشی -آموزشی

  )12-21(2شماره   ششمدوره 

  فالونوئیدها مشتقات ضدمیکروبی هايفعالیت بر مروري
 

  *5، صادق خداویسی4، سهیال محمد پور3، ساسان رضایی2، ستاره آقاکوچک افشاري1زهرا صالحی
 

  چکیده
در  یکیوتیبیآنت يهامقاومتبیماران دچار نقص سیستم ایمنی در اثر افزایش  ریوممرگاخیر با افزایش  يهادههدر طی     

 تر و مکانیسم عمل جدیدهبا سمیت کمتر، اثربخشی بعوامل درمانی میکروبی  توسعه به مبرم میکروبی نیاز يهانتعفو
میکروبی  منشأ با يهايماریباز  بسیاري درمان طبیعی از جمله فالونوئیدها براي استفاده از محصوالت رونیازادارد.  وجود

 دیمشتقات جد میکروبیضد تیفعال فالونوئیدها و نیز ساختاري يهایگژیو بر است. مطالعۀ حاضر مروري افتهیشیافزا
اطالعاتی  يهاگاهیپادر این مطالعه با جستجو در  خواهد داشت. هاقارچ ژهیوبهمیکروبی  يهاپاتوژن هیها علفالوان

Scopus ،Elsevier ،Pubmed  وGoogle schoolar  فالونوئیدها  قاتمشت ضدمیکروبی يهاتیفعال جانبههمهبه بررسی
 مفیدي اثرات جاتهیادو و گیاهان حبوبات، غالت، از آمدهدستبههاي فنولکه پلی شدهداده . امروزه نشانشودیمپرداخته 

موضوعات تحقیقاتی جهت  عنوانبهفالونوئیدها  استفاده از ياندهیفزا طوربهها، فنولانسان دارند که از میان پلی سالمت بر
 عامل است ممکن ساختاري تغییر طریق از آینده در ترکیبات این يسازنهیبه جهیدرنت. اندشدهمطرح هافونتعمقابله با 

 عوامل عنوانبه هافالوان ساختارهاي سایر روي بر بیشتر مطالعات لذا. باشد قبولقابل ضدمیکروبی داروي توسعه
مقاوم به  پاتوژن يهاقارچو  هايباکتر از ناشی يهاعفونت درمان و کنترل يهاياستراتژ پیشبرد براي ضدمیکروبی،

 .است اهمیت حائز داروهاي موجود،
  
  
  

  .قارچی، فالونوئیدها، مقاومت دارویی يهايماریبمیکروبی،  يهاعفونت میکروبی، ضد فعالیت :يدیکل يهاواژه

  
 مقدمه

  

 یکروبیم يهاعفونتبروز  ر،یاخ يهادههدر طول    
در  ،يامالحظهقابل طوربه یو قارچ ییایباکتر ازجمله

 ،یقیمعتادان تزر ،یمنیدچار نقص ا مارانیب
 زیها و نوندیپ ریمغز استخوان و سا کنندهافتیدر

است.  افتهیشیافزا یداخل يکاتترها کنندگاناستفاده
 یکی عنوانبه مارانیب نیدر ا هاعفونت نیا وعیش شیافزا
 شیباعث افزا هاآن ریوممرگعوامل  نیترمهماز 

 ).1-3(شده است یقارچ يهاعفونتتوجه به  تیاهم
و مناسب  عیلزوم درمان سر ،یتیاهم نیچن باوجود
 ).4(شودیماحساس  شیازپشیب یکروبیم يهاعفونت

 نیکه در پزشکی جهت ا يمؤثرامروزه تنوع داروهاي 
، بسیار کمتر و محدودتر از شوندیمتجویز  هاعفونت

باکتریایی مصرف  يهايماریبراي داروهایی است که ب
 .شوندیم

  
  .تربیت مدرس، دانشگاه دانشکده پزشکی پزشکی، یشناسقارچ گروهپزشکی،  یشناسقارچدکتري . دانشجو 1
  .تهران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده پزشکی، یشناسقارچ و یشناسانگل گروه پزشکی، یشناسقارچ . دانشجو دکتري2
  .تهران دانشگاه علوم پزشکی پزشکی، دانشکده بهداشت، یشناسقارچو  یشناسانگل گروهپزشکی،  یشناسارچق . استاد3
  .. مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص پزشکی پاستور، سنندج4
  .تهران دانشگاه علوم پزشکی پزشکی، دانشکده بهداشت، یشناسقارچو  یشناسانگل گروهپزشکی،  یشناسقارچ . استادیار5
  E-mail: sadegh_7392008@yahoo.com .                                  یشناسقارچو  یشناسانگلدانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه ، تهران ویسنده مسئول:ن *
:30/2/1396تاریخ پذیرش:      23/1/1396تاریخ ارجاع جهت اصالحات:         24/9/1395تاریخ دریافت  
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در  یاستفاده وسیع از عوامل ضد قارچ گریز طرف دا
یکسان و محدود بودن داروها در  نیاخیر و همچن يهاسال

سبب افزایش مقاومت  ،یمختلف قارچ يهايماریبدرمان 
 یاکتساب ایو  یذات صورتبه هامقاومت نیا ).5(شده است

نسبت به  هاقارچو  هايباکترمتعددي از  يهاگونهدر 
حساس بودند  قبالًکالسیک که  یکیوتیبیآنتعوامل 
فراوان براي  يهاتالش رونیازا). 6- 7(اندشدهگزارش

با سمیت کمتر، اثربخشی  یکروبیمتوسعه داروهاي ضد
بیشتر و مکانیسم عمل جدید صورت گرفته است. 

اخیر،  يهادههدر  یکروبیمتوسعه داروهاي ضد رغمیعل
حدود بوده و از م ؤثر،م يهادرمانهنوز تعداد و طیف 

 هاآنتیک مرتبط با فارماکوکین مسائلسمیت و  یطرف
 يهامقاومت شیلذا با توجه به افزا ).1(است سازمشکل

در درمان  هاکیوتیبیآنت هیرویب ياستفاده یدر پ ییدارو
 نیو همچن هامارستانیبدر  يبستر مارانیدر ب يریشگیو پ

که  زارهایشالو  زارعدر م هاکشآفت هیرویباستفاده 
 زايماریبدر عوامل  ییدارو يهامقاومت شیدایمنجر به پ

و  نهیزم نیدر ا کیولوژیدمیمطالعه اپ کیلزوم  شودیم
از  يریجلوگ يبرا دیمناسب و جد يکردن راهکار دایپ

گسترش مقاومت، جهت درمان و نجات افراد مبتال به آن 
 باتیرککشف ت ریاخ يهاسالدر ). 8(شودیمآشکار 

نسبت به  هاآن سهیو مقا یقارچو ضد ییایباکترضد دیجد
 کروبیاز م اريیبس دهیعق رییاز داروها موجب تغ یبرخ

 تیحساس نییتع شیبه آزما ازین شیازپشیبشناسان شده و 
  ).6(عوامل احساس گشته است نیجهت ا ییدارو

 
 مطالعه روش

هـاي در مطالعه مروري حاضـر بـا اسـتفاده از بانـک    
 Medline ،ISI Web؛طالعــاتی خــارج کشــور نظیــرا

of science ،Google scholar ،Scopous ،Science 

Direct  ،Ebsco هــاي اطالعــاتی داخــل و بانــک
   SID ،Magiran ،Iranmedex	Irandoc ،کشــور مثــل

 ،flavonoids کلیــــــــدي 	هايبا واژه MEDLIB و
Antimicrobial activities،Microbial infections  

  طی  منتشرشدهمقاالت مرتبط  fungal infectionو

مـیالدي اسـتخراج و مطالعـه مروري  1980-2016هـاي سال
  .بر آن انجام گرفت

  
  دهایفالونوئ فیتعر

 ژهیوبه اهانیدر سلسله گ یعیطب طوربهها دیفالوانوئ   
در  ياژهیوفتوسنتز کننده وجود دارند که نقش  يهاسلول

در  دهایفالونوئ ).9(کندیم فایا اهانیگ یاتیح يهاتیفعال
، هاوهیمو در  هاگل، اهانیکننده، ساقه گفتوسنتز يهاسلول

 افتی سلبره موم و ع ،ي، چاهادانه ل،یآج ،هايسبز
 جادیدر گل، باعث ا دهای. عملکرد فالونوئشوندیم

 باتیترک نی، اهابرگ. در شودیمجذاب  يهارنگ
محافظت آن از  اه،یگ يبقا يولوژیزیدر ف ياندهیفزا طوربه

است. عالوه بر  مؤثر B -UVو اشعه یقارچ يهاپاتوژن
 تیفعال ،يدر فتوسنتز، انتقال انرژ دهایفالونوئ ن،یا

رشد، کنترل تنفس و  يهاکنندهمیتنظو  اهیرشد گ نهورمو
از ). 11(نقش دارند زین تیجنس نییفتوسنتز، مورفوژنز و تع

فعال  یاصل باتیترک عنوانبه باتیترک نیدور ا انیسال
 مورداستفادهانسان  يهايماریبدر درمان  یکیولوژیزیف

 يروزانه حاو ییغذا میرژ کا،ی. در امررندیگیمقرار 
 يبرا زانیم نیاست اما ا دیفالونوئ گرمیلیم 500- 1000
 یغن دهایخود را با فالونوئ ییغذا میکه رژ یمردم

  ).10(د گرم باشدباالتر از چن تواندیم کنندیم
  

  دهایفالونوئ يگذارنامو  يبندطبقه ساختار،
 کیآرومات یکلیاسکلت هتروس يدارا باتیترک نیا   

 ؛فالوان شامل باتیترک ياهیپاساختار  یطورکلبههستند. 
هسته فالوان بوده که شامل دو حلقه  ای رانیپبنزولیفن -2

(شکل شماره باشدیم (C)رانیحلقه پ کیو  A، B یبنزن
 دهایفالونوئ یعیساختار طب يبر رو کیسنتت راتیی). تغ1
 باتیترک نیصورت گرفت. ا 1981بار در سال  نیولا

 يخود بر رو يهارمجموعهیز تیموقع رییاساس تغبر
 میتقس یمختلف يهاکالسبه  C و A، B يهاحلقه

 عنوانبهرا  دهایزوفالونوئیا نیمحقق یبعض ).11(شوندیم
. کنندیم يبندطبقه دیاز خانواده فالونوئ یجزئ

 Bحلقه در داشتن  دهایفالونوئ ریبـا سا دهایزوفالونوئیا
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تفـاوت  2 ـتیموقع يجابه 3 ـتیدر موقع C متصل به حلقه
 منشأ اساسبر تواندیم دهایفالونوئ يبندطبقه. کنندیم
ها و ، چالکونمانند هاکالساز  یباشد. برخ هاآن وسنتزیب

که  diols-4،3-flavan و ols-3-flavanها، فالوانون
 توانندیمهستند و  یانیو محصوالت پا وسنتزیب يهاواسطه

تنها  گرید يهاکالس ).12(ابندیتجمع  اهیگ يهابافتدر 
 ي، برااندشدهشناخته وسنتزیب ییمحصوالت نها عنوانبه

و  فالون ن،یدیانیسپروآنتو ن،یدیانیبه انتوس توانیممثال 
ممکن است  دهایفالونوئ يگذارنامفالونول اشاره کرد. 

به  وفوربه یعموم يهانامق مختلف انجام شود. یبه سه طر
 ایو  دیکالس فالونوئ دهندهنشان معموالًو  روندیمکار 

 inidin شانیکه در انتها ییهانام، مثالًهستند.  یاهیمنبع گ

  باشد، نیدیانیسیآنت يابه معن تواندیموجود دارد 
 یمعن یطورکلبه شوندیمختم  etin که به ییهانام 

 جنس اهانیاز گ hypolaetin و tricin باتیو ترک ونولفال

Triticum و Hypolaena  نیهمچن ).13(شوندیماستخراج 
و  کیستماتیس مهین صورتبهممکن است  دهایفالونوئ

 عنوانبهچالکون  ایمانند فالون و  یعموم يهاناماساس بر
 ای ونفالپنتاهیدروکسی - 3،5،7،3̕،4̕؛ ، مثلمنشأساختار 

 ،تیدرنها شوند. يگذارنام هیدروکسیپنتا–7،5،4̕،3،3̕
 کیستماتیس ییایمیاساس نام شممکن است بر دهایفالونوئ

-2-لیفن-2-درویهدي-4،3 مثالعنوانبهشوند،  يگذارنام
H1 ریگ وپادستوش ر نیفالوان، اما ا يبرا رانیبنزوپ 

  ).14(شودیماستفاده  ندرتبهاست و 
  

  نیدر بال دهایفالونوئ کاربرد
بر  یپزشک نهیزم در ياریمطالعات بس ریاخ يهاسال در   
 دهندهنشاناست که  شدهانجامفالوان  باتیترک يرو
 يهاتیفعالمانند  باتیترک نیا توجهقابل يهایژگیو

اثر  ،یضدالتهابسرطان، ضد ،يآلرژضد ،یکروبیمضد
). 15(بوده است هامیآنز تیفعال يبر رو یمهارکنندگ

غشا  بیتخر ؛شامل دهایفالونوئ یکروبیمضد سمیمکان
از سنتز  يریغشاء، جلوگ تیالیکاهش س ،یتوپالسمیس
و اختالل  زومرازهایمهار توپوا لهیوسبه کینوکلئ يدهایاس

 Cتوکرومیس NADH با مهار يانرژ دیتول سمیدر متابول

 فردمنحصربه اتیبا توجه به خصوص ).16(باشدیمردوکتاز 
با  اسیدر ق هاآن زیناچ تیمگروه از داروها و س نیا

 نیا يبر رو شتری، لزوم مطالعات بپرمصرف يداروها
لذا با  ).17(رسدیمبه نظر  تیاز داروها حائز اهم فیط

 تیبر فعال يمقاله حاضر مرور ذکرشدهتوجه به مطالب 
 يهاپاتوژن هیعلها فالوان دیمشتقات جد یکروبیضد م

  .خواهد داشت یکروبیم
  

  دهایفالونوئ ییدارو خواص
به موضوع  دهایفالونوئ ،يریچشمگ طوربه امروزه   

 هاآن، هاگزارش. طبق اندشدهلیتبد یپزشک قاتیتحق
 ،یضدالتهاب تیفعال ازجمله ياریبس دیخواص مف يدارا
 ،یکروبیمضد تیفعال م،یمهار آنز ک،یاستروژن تیفعال
 ،یعروق تیفعال ،یدانیاکسیآنت ت،یحساسضد

 دهایفالونوئ نی. همچنندهست يتومورو ضد کیتوتوکسیس
 يهامیآنزاز انواع  يادیقدرت مهار تعداد ز يدارا

 يهاتیفعالاز  ياگسترده العادهفوق فیو ط یوتیوکاری
ه است ب یهیبد نیا م،ی. در مورد مهار آنزباشندیم گرید
 د،یمختلف مولکول فالونوئ يهابخشبا  میتعامل آنز لیدل
فنل و حلقه  ل،یفنحلقه  درات،یکربوه مثالعنوانبه

 نیدر تعامل ب یبررس نی. چندافتدیممهار اتفاق  نیبنزوپور
است از  شدهانجامپستانداران  يهاسلولو  دهایفالونوئ

و  )18(رن و همکارانکه توسط هاربو یجمله مقاالت جامع
 کی راًیاخ نیانجام شد. همچن )19(و همکاران دلتونیم

 دهایفالونوئ تیاهمو  یمیوشیب نهیزم درگسترده  یبررس
 ازآنجاکه ).20(است شدهانجامتوسط هاوستن  یدر پزشک

و  یخوراک اهانیگسترده در گ طوربه باتیترک نیا
استفاده  یدر طب سنت قبالًوجود دارند و  هایدنینوش

حداقل  يدارا دیبا احتماالًاست  شده نهادشیپ، شدندیم
 یابیارز هب ازین نهیزم نیدر ا ییهامطالعهباشند.  تیسم
و  یاختصاص صورتبه یاهیگ ییایمیمواد ش نیا تیسم

 د،یمشخص است که انتخاب فالونوئ ).9(جداگانه دارد
 بیبه ترک یبیاز ترک یوتیوکاری میآنز ياثر بر رو يبرا
 باتیترک نی، مجموعه احالنیباا ).18(متفاوت است گرید

 مپستانداران انجا يهاسلولرا در  یمتنوع يهاتیفعال
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 یابیارز يداخل بدن برا هاآنمحل اثر  دیتائو  دهندیم
 ).19(باشدیمطب مدرن الزم  نهیدر زم هاآن يسودمند
در  یعیدسته از محصوالت طب نیا نده،یفزا طوربهامروزه 

 ،یضدعفونجهت استفاده در  یقاتیتحق یحال بررس
هستند. عالوه بر  ییایباکترو ضد یروسیضدو ،یقارچضد

 نیو همچن دهایفالونوئ تیفعال نیب سمینرژیس نیدچن ن،یا
 شدهدادهنشان  ییایمیش يهادرمانو  دهایفالونوئ نیب

هستند و در  يدیعوامل جد باتیترک نیا ).13(است
 يممکن است منجر به توسعه دارو ندهیمطالعات آ

  شوند. يدیجد یکروبیمضد
  

  
  هافالون یساختار اسکلت :1شکل شماره 

  
  دهایفالونوئ یکروبیمضد تیفعال

اشاره شد، مقاومت به عوامل  قبالًکه  طورهمان   
 یاز مشکالت جهان یکیبه  ياندهیفزا طوربه یکروبیمضد
که در  ينفر ونیلیم 2از  هرسالاست. در  شدهلیتبد

مبتال  یکروبیم يهاعفونتبه  متحدهتاالیا يهامارستانیب
از داروها مقاوم  یکی به موارد از درصد 70هستند حداقل 

مثال  يدارند برا ياریبس لیدال هامقاومت نیا ).21(هستند
و سنتز شدند اما  یطراح تیبا موفق میآنز يهامهارکننده

 احتماالًداشتند که  یمتوسط يباکترضد تیفعال متأسفانه
 ).22(جذب دارو توسط سلول است دهیچیئله پمربوط به مس

 هاکیوتیبیآنت تیفعال يبر رو شهیدارو هم یمنطق یطراح
 يداروها يکه اصالح ساختار شدهثابتست، ین مؤثر
 کیاست  افتهیشیافزا هاآنکه مقاومت در  یکروبیمضد

ها مانند آزول یقارچدر طول عمر عوامل ضد مؤثرابزار 
در ساختار  راتییدسته از تغ نیاعمال ا ).10(باشدیم

 باالعوامل را  نیا ییطول عمر و کارا تواندیم زیها نفالوان

باشد.  دیمف زین ییدارو يهامقاومت نترلو در ک برده
 یقارچضد تیفعال يدارا دهایفالونوئ یعیطب طوربه
  از درختچه يدیمثال فالونون جد يبرا باشندیم

Eysenhardtia texana تري - 4̕،7،5عنوان ، تحت
 فالوانون، -)S2(-)[بوتنیل-2]متیل-3(-6-متیل-8-هیدروکسی

پاتوژن  هیعلقارچی ضد تیفعال يکه دارا جدا شده است
 نیهمچن. )24- 25(باشدمی کنسیآلب دایطلب کاندفرصت
فالوان،  اکسی)دي(متیلن-3،4̕̕-هیدروکسی-7 دیفالونوئ

 يدارا ،Terminalia bellericaاز پوست میوه  جداشده
دو فالون . )25(شدبایم کنسیآلب دایکاند هیعل تیفعال
 4̕، 7،6 هايبه نام اندجداشده Artemisia giraldi از دیجد

دي -5̕،5فالوون و متوکسیدي-5̕، 3̕- هیدروکسیتري
 -7،5،4̕ه همرافالوون، به  متوکسیتري- 4̕،8،2̕-هیدروکسی

 تیفعال يدارا فالوون،متوکسیدي - 3،5̕̕-تري هیدروکسی
 یارچق يهايماریب(عامل فالووسلوسیآسپرژ هیعل

 ).26(باشندیم) یمنیا ستمیدر افراد دچار ضعف س یتهاجم
 يهاگونهها و تیبره موم در برابر درماتوف تیفعال نیهمچن
آن نسبت  يباال دیفالونوئ يبه محتوا يتا حد دایکاند
در نمونه  عیفالونول شا کی ن،یگاالنج). 27(است شدهداده

 لوسیپرژآسآن در مقابل  يمهار تیبره موم است که فعال
 ومیفالووس، کالدوسپور لوسیآسپرژ ،يتامار

 کومیتالیا ومیلیسیو پن تاتومیجید ومیلیسیپن وم،یاسفاروسپر
 نیب سمینرژیاز محققان س یبرخ ).28(نشان داده شده است

 يهاهیسودر برابر  يباکترعوامل ضد گریو د دهایفالونوئ
 نیااز  ییهانمونه. اندکردهرا گزارش  يمقاوم به باکتر

   Gگاالت و اسفروفالونون نیکاتچیعوامل شامل اپ
  ). 29(باشندیم

 تیبا فعال دهایفالونوئ نیب سمینرژیس نیعالوه بر ا
 یعیطب يهافالون ).30(است شدهدادهنشان  يباکترضد

قرار  یموردبررس يباکترضد تیو از نظر فعال شدهاصالح
ادند که د ان، وانگ و همکارانش نشمثالعنوانبهگرفتند. 

 یبا برخ ونفالیمتوکسيد-4 ،7–یدروکسیه - 5 بیبا ترک
 شیآن افزا يباکترضد تیاز فلزات واسطه، فعال

  حلقه کهیهنگامگزارش دادند  يگریگروه د ).31(ابدییم
B لنیمت- 3 يباکترضد تیکلر باشد فعال ایبرم  يحاو 
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استفاده  نیقدو گروه از محق ).32(ابدییم شیفالوانون افزا
 کیدر  ؛ کهدر داخل بدن را شرح دادند دهایفالونوئ از

، نشان Ananthan و Vijaya توسط شدهانجاممطالعه 
 لوگرمیک بر گرمیلیم 9/142 یخوراک زیتجو شدهداده

 ن،یکوئرست لوگرمیک بر گرمیلیم 3/214 ای نیکوئرست
، کندیممحافظت  گالیرا در برابر عفونت ش يهندخوکچه

شاهد  واناتیه کنترل منجر به مرگ حدر گرو کهیدرحال
و همکاران گزارش کردند  Dastidar ،راًیاخ ).33(شده بود
 لوگرمیک بر گرمیلیم 58/1 یداخل صفاق قیکه تزر
  لوگرمیکبر  گرمیلیم 16/3 ای A زوفالوانیسوفورا

 8،6diprenylgenistein-  را در مقابل  یتوجهقابلحفاظت
 یفی، از سالمونال ت1یونکل دهندهلیتشکواحد  5/9× 108
 یو همکاران، ط نیکوش ).34(دهدیم هاموشبه  ومیمور

 ییایباکترضد يهایژگیو، 2011در سال  يگریمطالعه د
را در  نهیزم نیدر ا دیجد يو دستاوردها دهایفالونوئ

 سمیمکان نیقرار دادند و همچن یموردبررس ریاخ يهاسال
مختلف  ییهايکتربا يرا بر رو باتیترک نیا ریتأثعمل و 

 نیا نیتوکسارئوس، سم آلفا لوکوكیاز جمله استاف
 یرا ط يلوریپ کوباکتریهل ياثر آن بر رو زیو ن يباکتر

  در مطالعه ).12(نمودند یابیمطالعات مختلف ارز
 Soto-Cabrera و  هافنولیپل یکم یهمکاران بررس و

و  Stenocereus stellatus عصاره يدیفالونوئ يمحتو
آن  یکروبیمو ضد یضدالتهاب يهاتیفعال یابیارز نیهمچن

 یکروبیمضد مطالعه اثرات نیحاصل از ا جیانجام شد، نتا
را  یقارچ يهاگونهاز  یبعض هیعل یموردبررسعصاره 

 يبرا 2يغلظت مهار نیکمتر یبررس نینشان داد. در ا
 زوپوسیو در مورد را )μg/mL 31(کنسیآلب دایکاند

در  نیهمچن). 35(ه دست آمدب) μg/mL 15(آ زهیاور
 دیدو فالونوئ بیترک یقارچضد تیفعال يگرید یبررس

و  نیدینیآنتوس یدروکسیهتري–5، 7،3مرتبط به هم شامل 
 هیعل ن،یدینیسآنتویمتوکس-7-یدرروکسیه دي–5،3

 لوس،یآسپرژ يهامرتبط با جنس زاينیتوکس يهاقارچ
قرار گرفت. حداقل  یابیمورد ارز ومیلیس یو پن ومیفوزار

                                                
1. CFU 
2. Minimum Inhibitory Concentration 

 يهاقارچ نیدر مقابل ا دهایفالونوئ يغلظت مهار
 جینتارا در برداشت.  )μg/mL(1-4 نیب یفیزا، طنیتوکس

 هیعل دهایفالونوئ يباال یقارچضد تیحاصله فعال
 نیحاصل از ا جیاکراسئوس را نشان داد. نتا لوسیآسپرژ

 نیبالقوه ا یقارچضد ییمطرح کننده توانا یبررس
در  ژهیوبه توانندیاست که م يدیفالونوئ باتیترک

 دیغذا جهت ممانعت از تول یحفاظت يهاستمیس
زا استفاده نیتوکس يهاو حذف قارچ نیکوتوکسیما

  ).36شوند(
  

  مختلف يدهایفالونوئ یکروبیمضد يهاسمیمکان
  کینوکلئ دیاز سنتز اس يریجلوگ

با  کینوکلئ دیو همکارانش سنتز اس يدر مطالعه مور   
 نشان داد که سنتز ویواکتیراد يسازهاشیاستفاده از پ

DNA شدتبه سیدر پروتئوس ولگار دهایتوسط فالونوئ 
  اورئوس سنتز لوکوکوسیدر استاف کهیدرحال، مهارشده
 RNA  را  تیفعال نیا دهایقرار گرفت. فالونوئ ریتأثتحت
 نینشان دادند. همچن نیگاالکاتچیاپ نیستیریم ن،ینتیدر روب

 ریتأثتحت  زین یو چرب نیسنتز پروتئ يترنییپابا درصد 
 کردند که حلقه شنهادیمقاله پ نیا سندگانیقرار گرفت. نو

B وندیپ ای یدهجادر  یممکن است نقش دهایفالونوئ 
ممکن  نیداشته باشد و ا کینوکلئ دیاس يبازها دروژنیه

  ).37(باشد RNA و DNA سنتز مهار حیاست توض
  

  یتوپالسمیس يکرد غشااز عمل يریجلوگ
 دایرا پ G اسفورافالونان قبالًکه  یقاتیتحق گروه کی   

و  MRSA هیعل يباکترضد تیفعال يکرده بودند بر رو
روشن  يتالش برا راًیاخو  متمرکزشدهاسترپتوکوك 

 ).38(انجام شده است زیفالوانون ن نیعمل ا سمیکردن مکان
ستفاده از مدل غشاء با ا تیالیدر س G اثر اسفورافالونان

 تیبا کاهش فعال سهیو در مقا شاءغ یپوزومیل
  و لیالواندول-8 يهاگروهه فاقد ک naringeninفالوانان

در  ).39(هستند مورد مطالعه قرار گرفت لیدروکسیه -2̕
 طوربه G ، اسفورافالونانMIC موردنظرغلظت 

ها را نشان داد. پوزومیفلورسانس از ل شیافزا یتوجهقابل
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غشا در مناطق  تیالیس رییغت دهندهنشان شیفزاا نیا
است که  نیکننده ابوده و مطرح زیگرآبو  دوستآب

و  یرونیب يهاهیال تیالیباعث کاهش س G اسفورافالونان
در  یغشاء ول يبر رو زین نیغشاء شده است. نارنجن یدرون

 نیارتباط ب نی. اباشدیم مؤثرباالتر  اریبس يهاغلظت
که  هینظر نیو تداخل غشاء، از ا ییایترباکضد تیفعال

خود را با کاهش  يباکترضد تیفعالG  اسفورافالونان
 تیحما دهدیمانجام  يغشاء سلول باکتر تیالیس
  ).40(کندیم

  
  يانرژ سمیمتابول مهار

   Haraguchi  در مورد  یقیتحق یتازگبهو همکارانش
  Cو  Aکوچالکونیل retrochalcones يباکترضد تیفعال

 دهایفالونوئ نیا ).41(انجام دادند انیبنیریش شهیاز ر
اورئوس و  لوکوکوسیدر برابر استاف يمهار تیفعال

در برابر  ینشان دادند ول کروکوکوسیلوتوس م
 هیاول يهاشیآزما. در نداشت ياثر مهار یکلایشیاشر

 يسازهاشیپ ، اتصالAکوچالکونینشان داده شد ل
را  نیو پروتئ NAD ،RNA يهابه مولکول ویواکتیراد

ممکن  هاکوچالکونیکه ل شودیم. فرض کندیممهار 
روش مشابه در مهار  کیدر  يانرژ وسازسوختاست با 

جذب فعال  يبرا يانرژ ازآنجاکه(کیوتیبیآنت یتنفس
 ازیموردنها ماکرومولکول وسنتزیمختلف و ب يهاتیمتابول

  ).41- 42(کنند جادیاست) تداخل ا
  
  يریگهجیبحث و نت 

 تیفعال جمله از دهایفالونوئو مختلف  دیمف اثرات   
 ،یکروبیمضد تیفعال م،یمهار آنز ،یضدالتهاب

، یعروق تیفعال ،یدانیاکسیآنت ت،یحساسضد
به  یدر مطالعات مختلف يتومورو ضد کیتوتوکسیس

 نیشدن ا لیموضوع باعث تبد نیهماست.  دهیاثبات رس
 ،یضدعفون تقایبه موضوع تحق یعیمحصوالت طب

در شده است.  ییایباکترو ضد یروسیضدوقارچ، ضد
 تینکته حائز اهم دهایفالونوئ یکروبیضد م تیمورد فعال

و محل اثر ماده است که در مورد  سمیکانمشخص شدن م

جمله  نیاست از ا شدهمشخص سمیمکان نیاز مواد ا یبرخ
 یکروبیضد م تیاشاره کرد، فعال ریبه موارد ز توانیم

 شدهدادهنسبت  DNA gyraseبه مهار  يتا حد نیستکوئر
 epigallocatechinو  sophoraflavone G نیاست. همچن

gallate را کاهش داده و  یتوپالسمیس يعملکرد غشا
نقش  يانرژ سمیدر مهار متابول Cو  A يها کوکالکونیل

مانند  گرید يدهایفالونوئ یکروبیضد م تیدارند. فعال
 زین lonchocarpol A و apigenin، rutin ن،یستیریم

امروزه مقاومت به داروها  ).16(است دهیمشخص گرد
 تحتاست که سالمت عموم را  يدیموضوع مهم و کل

 يداروها دیکالس جد نیبنابرا دهدیمقرار  ریتأث
 شدهرفتهیپذ نکهیباااست.  ازیموردن شدتبه یکروبیمضد

از  يکمتر یکروبیمضد تیها فعالکالیتوکمیاست که ف
 هاکیوتیبیآنت مثالعنوانبه ،یکروبیم منشأبا  یعوامل

 نسل عنوانبه دهایاز فالونوئ توانیم وجودنیباادارند. 
 نیچند ن،یعالوه بر انام برد.  نهیزم نیو کارا در ا دیجد

 نیب نیو همچن دهایفالونوئ تیفعال نیب سمینرژیس
 نیست. اا شدهدادهنشان  ییایمیش يهادرمانو  دهایفالونوئ

 عوامل دهایفالونوئ سمینرژیو س میمستق يهاتیفعال
 گنالی، از جمله سهاسمیکروارگانیم ییزايماریب

ز مهار یو سموم را ن هامیآنزاحساس،  کنندهافتیدر
مهار  لم،یوفیب لی. مدارك و شواهد در مهار تشککنندیم

 تیسم يسازیخنثو  زبانیم گاندیبه ل ياتصال باکتر
 یطورکلبهاست.  شدهدهیدانسان  شدهشتک يهاسلول

 دهایانواع مختلف فالونوئ صرفهبهمقرونانبوه و  دیتول
 یکروبیم يوتکنولوژیبا کمک ب ،ییاهداف دارو منظوربه

 نیا يسازنهیبه نجایممکن شده است. نکته مهم در ا
ممکن است  يساختار رییتغ قیاست که از طر باتیترک

باشد.  قبولقابل یکروبیمضد يک دارویعامل توسعه 
 وسنتزیب ریدر مورد روشن شدن مس عیسر شرفتیپ

آنالوگ  يساختارها دیممکن است اجازه تول دهایفالونوئ
را دهد.  یکیژنت يکاردستفعال با  يدهایاز فالونوئ

 ییمنجر به شناسا تواندیم هاآنالوگ نیا يغربالگر
 یروسیضدو ،یارچقضد تیفعال نظر ازشود که  یباتیترک

داد که  شنهادیپ توانیمباشند. لذا  يقو ییایباکترو ضد
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و  نیروت يمقاوم به داروها يهازولهیانظارت بر  شیافزا
 شتریو مطالعات ب ییدارو يهامقاومت يغربالگر يادامه

عوامل  عنوانبه هافالوان يساختارها ریسا يبر رو
و درمان  لکنتر يهاياستراتژ شبردیپ يبرا ،یقارچضد
پاتوژن مقاوم  يهاقارچو  هايباکتراز  یناش يهاتعفون

مقاومت  یطورکلبه یطورکلبهاست.  تیحائز اهم
مبرم  ازیمشکل عمده در جهان است و ن کی یکیوتیبیآنت

 نیوجود دارد، بنابرا دیجد یبه توسعه عوامل درمان
موجود  يهامطالعه اثر فالوان د،یجد يهااستفاده از فالوان

 نیاثر ا سمیمکان افتنیمختلف و  يهاسمینکروارگایمبر 
مطالعه است.  کنندهکمکمشکل  نیحل ا شبردیمواد در پ

 تیفعال لیدر ارتباط با پتانس یاتیحاضر کل يمرور

در  توانندیمکرده که  انیرا ب دهایفالونوئ یکروبیمضد
 يداروها دیجهت تول ییدارو عیتوسط صنا ندهیآ

 مورداستفادهبهتر  ییکارا با ترارزان یکروبیمضد
  .رندیگ قرارگرفته
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