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    علم و پژوهش

 
 
 

از   فعال ترکیبات فلوروتانینمروري بر خواص زیست
 اي دریاییهاي قهوهجلبک

 1زادهانیه رستم ، ،*1آریا باباخانی ،1علیرضا هدهدي

 دهیچک
خصوص،  به.  استخوبی شناخته شدهدریایی براي اهداف دارویی به  هاي فعال موجود در جلبکامروزه اهمیت ترکیبات زیست

از جلبک  نوتروسیتیک مواد   استفاده قرار میسالمت  يهااز مؤلفه  ی عنوان منبع غنبه  ییای در  هايحاصل  بین  ی مورد  گیرند. در 

باشند. این ترکیبات باعث ارتقاء سطح  فعال میاي منبعی ارزشمند از ترکیبات طبیعی زیستهاي قهوههاي دریایی، جلبکجلبک

هایی است که از خواص کاربردي آنها  غنی از جلبک   خلیج فارسشوند. منابع دریایی  سالمت و کاهش خطر ابتال به بیماري می 

جدا    بات یها و ترک فعال بودن عصارهستیدر مورد ز   دوارکننده ی ام  ي هانشی ، باخیر  ي هاسال  ی در ط  شناخت کافی وجود ندارد. 

  ي افزایش یابد. تجار  توانبا    ییایتوسعه محصوالت مشتق از جلبک در   است کهیی باعث شده  ای در  يهاجلبکشده از ماکرو

که در این مقاله تالش شده است تا مروري بر خواص دارویی  باشد  فعال مهم میفلوروتانین یکی از این ترکیبات طبیعی زیست

ها، روند اکسایش را به تأخیر  هاي آزاد در سلولبا مهار کردن رادیکال  که ترکیبات فلوروتانین  نتایج نشان دادآن انجام شود.  

با کاهش جهش بیماريانداخته و همچنین  از  از بسیاري  قلبیهاي احتمالی  د. ن نکجلوگیري می  و غیره  سرطان  عروقی،-هاي 

می زیستبنابراین  ترکیب  این  از  جدیدتوان  داروهاي  ساخت  براي  همچنین   فعال  غذایی  و  با    شده غنی  مواد  مقابله  جهت 

 هاي موجود در انسان، بهره برد. ناهنجاري
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 مقدمه

دهه اخیردر  اصل به  یی ایدر  هايجلبک  هاي  منبع  مواد    یعنوان 
غذایی    صنایعو در    گرفتهقرار    يبردارمورد بهره  عملکردي  ییغذا 

دارویی   ویژهو  پیدا  جایگاه  ا عالوه.  ]1[است    کردهاي  ،  نیبر 
 ي دارا   ییایدر  يها جدا شده از جلبک  يهاتیاز متابول  ياریبس

نتیجه، عالقه .]2[باشند  میفعال    ستیاثرات ز به  در  زیادي  ي 
از گونه ترکیبات  این  استخراج  و  که  شناسایی  آن  مختلف  هاي 
دارد   وجود  هستند،  ترکیبات  این  ا ]3[حاوي  جلبک.  را    ها ین 

پرورش هاي اخیر  ر سالد  .]4[د  پرورش دا   داری توان به طور پایم
است  يریچشمگ  رشد  ییایدر  هايجلبک   يگسترده ،  داشته 

میزان پرورش آن تقریباً    2014تا    2000  يهاسال  نیکه بطوريبه
رسیده تن    ون یلیم  27به    میلیون تن  3/9سه برابر شده و  از میزان  

 نموده   نیسراسر جهان را تأم  جلبک  نیاز   %95از    شیب  کهاست  
  میلیون تن رسیده است   30به    2016این میزان در سال    .]5[  است

]6[ . 
قهوه جلبک بزرگ هاي  از  یکی  پیچیدهاي  و  گروه ترین  ترین 
اي، زیتونی و  هاي قهوه ها به رنگ. این جلبکباشندها میجلبک

میقهوه-زرد دیده  تقریباً  اي  قهوه  1800شوند.  جلبک  اي  گونه 
مسیري  اطق گرهاي منوجود دارد که به طور گسترده از اقیانوس 

هاي این اند اما تنها تعداد اندکی از گونهتا قطبی گسترش یافته 
  يها جلبک.  ] 7[  اندصنعت مورد استفاده قرار گرفته در    هاجلبک

  ها نی، پروتئهادیساکاری، پلهالوفن  غنی از ترکیباتی مانند  ياقهوه
-یپل  .]2[  مختلف هستند  یستیز  يهاتیبا فعال  باتیترک  ریو سا

را   یکیها  نولف  گ  هیثانو  يهاتیمتابول   نیترجیاز   اهانیدر 
درزي  خشکی پل.  هستند  ییایو  در    ي هالوفنی اگرچه  موجود 

به هم هستند،   هیجهات شب  یاز بعض  ییایو درزي  گیاهان خشکی
-یپلی وجود دارد.  اساس  يها ها تفاوتنآ  ییایمیاما در ساختار ش

خشکیها فنول گیاهان  در  موجود  شامل  ي    ا ی   دهایفالونوئزي 
موجود    يها فنولی پلکه  حالی  در  هستند  ک یگال  يدها یاس
دردر .  ]9،  8[  باشندمی  هانیتانروفلو  شامل  ،ییایجلبک 

جلبک فلوروتانین در  موجود  قهوه هاي  حداکثر هاي  داراي  اي 
می حلقه  این هشت  هستند؛  مرتبط  هم  به  داخل  از  که  باشند 
تري هاي قويها جاذباین فلوروتانینشود که  ویژگی باعث می

 
1 Phlorethols     5 Isofuhalols 
2 Fucols      6 Eckols 

-فنولهاي آزاد در مقایسه با پلیبرابر) براي رادیکال  10-100(
آیند و تنها داراي  دست میزي بهایی باشند که از گیاهان خشکیه
 . ]10[ باشندحلقه می 5تا  3

  . باشدیم  یمتفاوت و متنوع  یجلبک  هايگونه  ي فارس دارا  جیخل
که از   باشندمی  هاسارگاسوم   خانواده  ها،جلبک  نیگروه از ا   کی

بوده که در سطح   ايقهوه   هايرده جلبک  هايخانواده  نتریمهم
  .]11[  باشندیمگونه    400از    شبی  شامل  و  بوده  پراکنده  یجهان

هاي به ساحل ریخته شده اي نشان داده شد که جلبکدر مطالعه 
به    هستنددر سواحل دریاي عمان که عمدتاً از جنس سارگاسوم  

هاي موجود در جلبک.  ]12[  رسندتن در سال می  2000حدود  
هاي زیستی ارزشمند  منابع دریایی جنوب کشور یکی از ظرفیت

ریزي  کشور هستند که توجه چندانی به آنها نشده است و برنامه
بهرهاصولی و مدونی بر این ذخائر دریایی وجود  اي  از  برداري 

در    هاي خانواده سارگاسوممیزان بسیار زیادي از جلبک   ندارد.
چابهار عمان   خلیج  دریاي  دارد  و  با  جلبک  این  لذا .  وجود  ها 

اي توانند به عنـوان گونهدارند می  پراکنشی که در سواحل ایران 
براي    فعالزیستبالقوه جهت بررسی وجود ترکیباتی با خواص  

 . ]13[ مورد بررسی قرار گیرند غذاداروییو دارویی اهداف 

 ايهاي قهوههاي استخراج شده از جلبکفلوروتانین

که    باشندیی میایمیش  يهاگروه  نیتراز مهم  یکی  یلوفن   باتیترک
.  ]14[  وجود دارند  اهان یمختلف گ  يها طور گسترده در گونه به

طبیعی  قهوه  هايجلبک ترکیبات  این  از  ارزشمند  منبعی  اي 
  ی درمیدر قشر اپ  شتریبکه    ها بودهفعال به ویژه فلوروتانینزیست

 ي ها ماکروجلبک  یسلول  وارهیهرچند در د  باشند؛میمتمرکز    آنها
این   ییایدر  يهاجلبک  .]16،  15[  اندشده  افتی  زین  ییایدر
محافظت از خود در برابر عوامل   يبرا   را   فعالستیز  باتیترک

تولید   اهخواران یماوراء بنفش، استرس و گ يمانند اشعه  یخارج
پلیمریزفلوروتانین  .]17[  کنندمی از طریق  واحدهاي   ه شدن ها 

فلوروگلوسینول  م و  بنزن)    یدروکسیهيتر- 1،3،5(ونومر 
 کتیدمالونات و مسیر پلی-استات  ریمس  قیاز طر  همچنین بیوسنتز

اساس نوع پیوند بین   ها بر. فلوروتانین]19،  18[  شوندیمتولید  
گروه تعداد  همچنین  و  فلوروگلوسینول  واحدهاي  هاي  زیر 

 زیر   6توانند به  هیدروکسیل اضافی روي ساختار آروماتیک، می
شامل:   که  شوند  تقسیم  اصلی  فوکول1هافلوورتولرده  ، 2ها، 



  

یی ایدر ايقهوه ايهاز جلبک ن یفلوروتان باتیترک فعالستی بر خواص ز يمرور  

  ۱٤۰۰نشریھ نشاء علم، سال دوازدھم، شماره اول، دی ماه 
83 

ِا  5هازوفوهالولیا   ،2ها، فوکوفلورتول1هاالوله فو -می  6هاکولو 
 . ]20[ اشندب

 هافعال فلوروتانینخواص زیست

 اکسیدانیفعالیت آنتی

رادیکالاکسیدانآنتی کردن  مهار  با  که  هستند  ترکیباتی  هاي  ها 
را به تأخیر انداخته و همچنین با ایش  ها، روند اکسآزاد در سلول
جهش بیماريکاهش  از  بسیاري  از  احتمالی  قلبیهاي  - هاي 

ها  يماریاز ب  ياریبس .]21[  کنندعروقی و سرطان جلوگیري می 
شود  یتصور م  کههمراه هستند    ) و یداتیاکس  (  اکسایشی  با استرس

گیري از شروع این نوع  د منجر به پیشنتوانمی  ها دان یاکسیآنت  که
 ی،کیولوژی ب ستم یس کیدر اکسایشی استرس ها گردد. از بیماري

. این  شودیم  جادیا   ،ژن یاکس  با  ری پذواکنش  عواملوجود    لیبه دل
  ا ید  نشویم   جادیا   هاي سلولیسمیاز متابول  یعیبه طور طبعوامل  

. این  دناشی بمانند دود و آلودگ  یطیاز عوامل مح  ید ناشنتوانیم
کربوه  ترکیبات پروتئدراتیبا  لنی ها،    ي دها یاس  و  دهایپ یها، 

س  کینوکلئ در  و   داده  واکنش    یکیولوژیب  يهاستمیموجود 
 .]17[ دنکنمی ها را مختلعملکرد آن
ترکیبات فلوروتانین برابر  در  عالی  بسیار  پتانسیل  یک  ها 

DPPH7هاي پراکسید در ، هیدروکسیل، سوپراکسید و رادیکال
داده نشان  خود  از  آزمایشگاهی  از    ياریبس .]22[اند  شرایط 

استمطالعات   داده  فل   نشان    از   استخراج شده  يها نیروتانوکه 
 cklonia cava  ،Eckloniaنظیر    ییایدر  ياقهوه   يها جلبک

kurome ، Ecklonia bicyclis   وHyaleucerae fusiformis  
هاي آزاد  رادیکالدر برابر    ي قو   یدانیاکسیآنت  يهاتیفعال  يارا د

مانند  .  ]24،  23[  هستند فلوروتانین    bieckol-'6,6مشتقات 
-داراي فعالیت آنتی  E. cavaاي  استخراج شده از جلبک قهوه

آنتیا  به  نسبت  باالتري  نظیر اکسیدانکسیدانی  تجاري  هاي 
میآسکوربیک فلوروتانین]25[  باشنداسید  همچنین  هاي  . 

، فعالیت Fucus vesiculosusاي  استخراج شده از جلبک قهوه 
  DPPHو فعالیت جذب رادیکال آزاد    FRAP8کاهندگی آهن  

 . ]18[اند باالیی از خود نشان داده 

  فعالیت ضد باکتریایی 
ضدها  نیوتانرفلو خواص  برخباکتریایی  داراي  برابر   از  یدر 

 
1 Fuhalols     7 2,2-diphenyl-1-pricrylhydrazyl 
2 Fucophlorethols     8 Ferric Reducing Antioxidant power 

. فعالیت ضد  هستند ییاز مواد غذا  یناش  ي زا يماریب  ي هايباکتر

فلوروتانین به  باکتریایی  آها  مولکولی  مینوزن  وابسته  باشد،  ها 

پذیري بیشتر چه وزن مولکولی بیشتر باشد واکنش  که هرطوريبه

دلیل تعداد  به  خواص عملکردي باالتري دارند. این امرو در نتیجه  

حلقهشبی گروهتر  با  همراه  فنولی  هیدروکسیل  هاي  عاملی  هاي 

 ،22[  باشدها میموجود در آن و چگونگی پراکندگی این عامل

26 ،27 ،28[ . 

اثر  گزارش شده  فلوروتانین  میکروفلور است که  بر روي    مثبتی 
انسان   روده  در  باکتري موجود  افزایش  سبب  و  هاي داشته 

از  فلوروتانین  .]29[شود  می  کیوتیپروب شده  استخراج  هاي 
  ش ی افزا توجهی در  پتانسیل قابلF. vesiculosus اي  جلبک قهوه 
  واسطه که به    اندنشان دادهاز خود    راتیو بوت  ونات ی سطوح پروپ

کوتاه مهم    رهیچرب با زنج  دی دو اس،  نقش خود در هموستاز روده
می  مانندم  همچنین  .]30[شوند  محسوب  فلوروتانین  -شتقات 

dieckol     8,8و-bieckol  اي  استخراج شده از جلبک قهوهE. 

kurome    باکتري رشد  کاهش   Campylobacterهاي  در 

jejuni    وVibrio parahaemolyticus  نموده عمل   اند موفق 
باکتر  .]31[ گرفته هاياز  قرار  بررسی  مورد  که  باکتري  یی  اند، 

Campylobacter spp  اهانیبه گ  یت را نسبتحساس  نیترش بی  
هاي حاصل از  بر این، فلوروتانیناز خود نشان داد. عالوه  ییدارو

قهوهجلبک باکتري  بهاي  هاي  رشد  موثري  طور 
Staphylococcus aureus  دادند کاهش  همچنین ]32[  را   .

-قهوه   کجلب   حاصل از  هاين یفلوروتاننتایج نشان داده است که  
ش  Ascophyllum nodosum  يا  کاهش  باکتري    وعی باعث 

Escherichia coli 33[ شوندمی ي در مدفوع گاو[ . 

 فعالیت ضد سرطان

توسط    ماًیتواند مستق یدر بدن انسان م  یسرطان  يها سلول  لیتشک
 یعیضد سرطان طب  يداروها  ایجاد شود. امروزه  آزاد  يهاکالیراد
جایگزین به در    زیادي  تیمحبوب  داراي   یدرمان  یمیش  عنوان 

سرطان اینمی  درمان  از  میباشند،  ضد رو  ترکیبات  از  توان 
فلوروتانین مانند  آزاد  با  رادیکال  مقابله  براي  هاي  سلولها 

انسانی   بالینی  آزمایشات  در  آتی  استفاده  رویکرد  با  سرطانی 
کرد.   که  استفاده  است  شده  دارویی   ترکیباتگزارش  غذا 
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در  ) نوتروسیتیک ( به Laminariaجلبک    موجود  ابتال  خطر   ،
روده   را    وسرطان  مطالعات حدپستان  م  یوانیر   دندهیکاهش 

-یم  E. cava  ايجلبک قهوه   از  هاي حاصلن یفلوروتان  .  ]34[
  ی سرطان  يها سلول(  MCF-7رشد    ،آپوپتوز  يالقا   قید از طرنوانت

ده کاهش  را  انسان)  مشتقات  عالوه   .]35[  دنپستان  این،  بر 
مانند   جلبک   eckol  و  dieckolفلوروتانین  از  شده  استخراج 

سلول  E. cavaاي  قهوه بر  قوي  ضدسرطانی  اثر  هاي  داراي 
نظیر   انسانی  سرطان(  HeLaسرطانی   ، رحم) دهانه    یسلول 

HT1080  )سرطانی  سلول   (فیبروسارکوم،  A549  )  سلول
 باشندمی(سلول سرطانی روده بزرگ)    HT-29و  )  هیر  یسرطان

]36[ . 

 فعالیت ضد دیابت

است که با سطح قند خون    ک یاختالل مزمن متابول  ینوع  ابتید
پیچیده    يها دراتیهضم کربوه  ندیدر فرآ.  شودیباال مشخص م

آلفا  ،ییغذا   میرژ آنزیم  آلفا  1گلوکسیداز-دو  نقش    2آمیالز -و 
ت  تواندیم  م یآنز  دو  نیا   مهار.  دارند  یمهم هضم أبا   خیر 

  گلوکز   جذب، منجر به تأخیر  دها یکارا سي  د  و  دهایگوساکاریال
  گلوکز   سطح  کاهش  باعث  شده و در نتیجه  کوچک  روده  توسط

رادیکال  .]37[  شود  پالسما  در و  اکسایشی  آزاد  استرس  هاي 
شوند و یکی از می   2غیرمتعادل موجب رشد بیماري دیابت نوع  

آنتیمهم از  استفاده  آن  تعدیل  راهکارهاي  هاي  اکسیدان ترین 
-فلوروتانیناکثر  .  ]38[باشد  طبیعی خوردنی و غیرخوردنی می

 ،dieckolویژه  به  E. cavaاي  اي استخراج شده از جلبک قهوهه
موجود  گلوکسیداز  -توجهی در برابر آنزیم آلفافعالیت مهاري قابل

موجود در پانکراس خوك از آمیالز -در روده موش و آنزیم آلفا
. مطالعات نشان داده است که مشتقات ] 37[  اندخود نشان داده

مانند   فعالیت    eckolو    dieckolفلوروتانین  داراي  ترتیب  به 
در مقابل آنزیم   موالرمیلی  1در غلظت    %5/87و    97/%5  مهاري

 یک  E. cava  اي. بنابراین جلبک قهوه ]9[  باشندآمیالز می-آلفا
ترکیبات    براي  بالقوه  منبع اهداف  استخراج  جهت  فلوروتانین 

 . ]39[ باشدمی دیابتی بیماران  براي ویژهبه ،دارویی

  فعالیت ضد فشار خون 
آنژیوتانسین کننده  تبدیل  با EC 3.4.15.1; ACE(   1-آنزیم   (

 
1 α-glucosidase     4 Enalapril 
2 α-amylase     5 Alcacepril 
3 Captopril     6 Lisinopril 

آنژیوتانسین   آنژیوتانسین    Iتبدیل  تنظیم    IIبه  در  مهمی  نقش 
عالوه دارد.  خون  و ایشی  اکس  استرس  در  ACE  این،  برفشار 

 شدن  فعال  باعث  ACE  آن   طی  در   دارد که  نقش  سلول  ترومبوز
 روش   یک  ACE  . مهار]40[  شودمی  چسبندگی  و  تجمع  پالکت،
فشار  مفید  درمانی  مطالعات  .شودمی  محسوب  باال  خون   براي 
  ، 3کاپتوپریل  مانند  ACE  هايمهارکننده  سنتز  مورد  در  بسیاري

 حال  در  که   است  شده   انجام  6لیسینوپریل  و  5آلکاسپریل  ،4اناالپریل
 مورد  انسان   در  قلبی  نارسایی  و  باال  خون   فشار  درمان   در  حاضر
  مصنوعی داراي   داروهاي  این  حال،  این  با  .گیرندمی   قرار  استفاده

  هاي جوش  حس چشایی،  در  اختالل  سرفه،  نظیر  جانبی  عوارض
  عوارض، این    و اعتقاد بر این است که  باشندو غیره می   پوستی

در    .باشندمی   ارتباط  در  مصنوعی  ACE  هايکننده  مهار  با  ذاتاً
اخیر،سال   طبیعی  ACE  هايمهارکننده  براي  جستجو  هاي 

  از   جلوگیري  براي  مصنوعی،  داروهاي  جایگزین  گزینه  عنوان به
بسیار  عوارض نشان   بوده  توجه  مورد  جانبی،  تحقیقات  است. 

 نوعی  با تشکیل  E. cava  حاصل از  هايوتانینر فلو  داده است که
-می  ACE  داراي اثر مهارکنندگی بر روي  هاپروتئین  با  کمپلکس

یافته . ]41[  اشندب فعالیت همچنین  که  است  این  از  حاکی    ها 
  فلوروتانین   مشتقاته شدن  پلیمریز  درجه  به  ACE  مهارکنندگی

 . ]42[ دارد بستگی

  HIVفعالیت ضد 

  HIVاي منبعی بسیار با ارزش از ترکیبات ضد  هاي قهوهجلبک
گزارش دادند   ]43[و همکاران    Ahnباشند. براي اولین بار  می

داراي اثر مهارکنندگی   bieckolو    dieckolهاي  که فلوروتانین
ویروس   روي  می  HIV-1بر  آزمایشگاهی  شرایط  باشند. در 

گروه  که  است  داده  نشان  هیدروکسیلتحقیقات  آریل    هاي  و 
ها باعث ایجاد اثر مهارکنندگی بر ویروس موجود در فلوروتانین

HIV  6,6بر این،. عالوه]9[  شوندمی’-bieckol   طور تواند بهمی 
بدون این که هیچ  ؛کند را مهار  HIV-1 ویروس فعالیت انتخابی

ها داراي  فلوروتانین گونه سمیتی از خود به جاي بگذارد. بنابراین  
براي ساخت داروهاي ضد   باالیی    HIVپتانسیل درمانی بسیار 

 . ]44[ باشندمینیز 
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 فعالیت ضد آلرژي

  را  مردم کره زمین  از  سوم  یک  تقریباً  آلرژیک  هاي بیماري  امروزه
  شدن  فعال  اثر   در  آلرژیک  هاي بیماري  .اندداده  قرار  تأثیر  تحت

-گسترده  آزاد سازي   باها بوده که  ایمونولوژیک سلول  یا  شیمیایی
می  هیستامین  مانند  زا درون   هايواسطه  ي   . ]45[  آیندبه وجود 

-فلوروتانین موجود در جلبک قهوه  که  تحقیقات نشان داده است 
را    موش  هاي سلول  از  هیستامین  ترشح  تواندمی  E. cava  اي

 عصاره  که  . همچنین در تحقیقی نشان داده شد]46[  مهار کند
-RBL  روي  بر  مهارکنندگی  اثر  %50  از  داراي بیش  E. cavaآبی  

2H3  بازوفیل موش)  (سلول بنابراین عصارهمیهاي  این    باشد. 
استخراج شده و د  نتوانجلبک حاوي عناصر مفیدي بوده که می

 . ]47[ دن، مورد استفاده قرار گیریک ترکیب دارویی عنوان به

 فعال سایر خواص زیست

زیستعالوه خواص  تحقیق،  بر  این  در  شده  ذکر  فعال 
نظیر فلوروتانین متعددي  بیولوژیکی  هاي  فعالیت  داراي  ها 

انگل،   التهاب    ،و یفراتیضد پرولفعالیت ضدویروس، ضد  و ضد 
-آنها همچنین داراي اثر مهارکنندگی آنزیمی می  هستند.غیره نیز  

-نیکوللیبوت  ،AChE (1استراز (  نی کوللیاستباشند؛ مانند مهار  
BChE (2،  )(ز  سترا ا  متالوپروتئیناز   ،   MMPs (3ماتریس 
ا   .]94،  84[  5نازیروزی تو    4دازیالورونیه بر  برخنیعالوه  از،   ی 

 phloroeckol  ،phlorofucofuroeckol-7مانند    ها نیفلوروتان

A    6,6و -bieckol  در برابر هر   گیبازدارند  يهاتیفعال  لیبه دل
توانند ی، ماستراز  نیکول رولیاستراز و بوت نیکول لیاست میدو آنز

مواد  به ب  يریشگیپ  يبرا   دیمف  داروییعنوان    مر یآلزا   يمار یاز 
 . ]50[ استفاده شوند

 گیري نتیجه
  ي ها موجود در جلبک  يهان ی تانرود که فلواین مطالعه نشان دا 

زیست  ییایدر  ياقهوه عناصر  بوده  داراي  فراوانی  -می  وفعال 
مهم  توانند کنندانسان    یدر سالمت  ینقش    با وجود عالقه   .ایفا 

 يادیز  معضالتهنوز  ،  عناصر  این  به استفاده از  یروز افزون جهان
پ که    شیدر  دارد  وجود  شوبایست  میرو  این د.  نبرطرف  در 

مرتبط با دارویی  دارویی و غذا  هاي  مطالعه تالش شد که فعالیت

 
1 Acetylcholinesterase (AChE)    4 Hyaluronidase inhibition 
2 butylcholinesterase (BChE) inhibition  5 Tyrosinase inhibition 
3 Matrix metalloproteinases (MMPs) inhibition 

شرایط  فلوروتانین به  که  مها  مورد آزمایشگاهی  بودند  حدود 
،  هانیتانروفلو  فعالزیست  خواصتاکنون اکثر    بررسی قرار گیرد.

  ، لذااندمشاهده شده  هاموش  و بر روي  یشگاهیآزما  ط یدر شرا 
فعال  يشتریب  قاتیتحق تا  است    نیز   انسان   بر رويآنها    تی الزم 

پ  شود.  یبررس زم  ریاخ  يهاشرفتیبا    ی شناسستیز  يهانهیدر 
ب  یمولکول تعامالت    يبرا   ثرؤم  کرد یرو  کی،  یمیوشیو  مطالعه 

تواند در درك فعل یانسان م  یسلول  يهاستمی ها با سنیفلوروتان
مولکول انفعاالت  مدنیروتانوفل   یو  در    ي ها يماریب  تیریها 

انسان شود  دیمف   یمختلف  ب   واقع  ساخت تا  براي  آنها  از  توان 
جهت مقابله با  شده  غنی  غذاییمواد    و همچنین    داروهاي جدید

 هاي موجود در انسان، بهره برد.ناهنجاري
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