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Abstract 
Biochemistry of Algae are interesting for many researchers because they are directly related to the 

development of new drugs. Algae contain compounds with active groups, among which alkaloids are very 

interesting because these compounds have medicinal properties. The chemistry of alkaloids in plants has been 

studied extensively, but the number of studies done on algae is few. In this review, a detailed overview of the 

macroalgal alcohols, structure and, to some extent, their medicinal properties has presented. The alkaloids found 

in algae can be divided into three groups, which include phenylethylaminoalkaloids, indole halogen alkaloids, and 

other alkaloids.  
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 مطالعه مروری کوتاه -هاهای دریایی و خواص درمانی آنآلکالوئیدهای حاصل از جلبک

 
 2*مصطفی رنجبری، 1 حسین جعفری

 
 نتیک، بیمارستان صاحب الزمان )عج(، بندرعباس، ایرانژدکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات  1

 ایران  ، تهران،شناسیزیست کارشناس ارشد   2

 

 11/29/1931 پذیرش مقاله:     22/21/1931 دریافت مقاله:

  دهکیچ

ا حاوی هتوجه است زیرا در ارتباط مستقیم با توسعه داروهای جدید هستند. جلبک موردها برای بسیاری از محققین بیوشیمی جلبک

باشند. آلکالوئیدها بسیار جالب توجه هستند زیرا این ترکیبات دارای خواص دارویی میهای فعال بوده که از میان این ترکیبات ترکیباتی با گروه

مطالعه ین باشد. در اها بسیار ناچیز میهای انجام شده بر روی جلبکشیمی آلکالوئیدها در گیاهان بسیار مطالعه شده است، اما تعداد بررسی

ا را هو تا حدودی خواص دارویی آنها بیان شده است. آلکالوئیدهای یافت شده در جلبکها، ساختار جلبکجزئیات آلکالوئیدهای ماکرو مروری

   اشند.بها شامل فنیل اتیل آمین آلکالوئیدها، ایندول هالوژن آلکالوئیدها و سایر آلکالوئیدها میتوان به سه گروه تقسیم کرد که این گروهمی

 

  خواص درمانی.، جلبک، آلکالوئید :هاکلیدواژه
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 مقدمه
رمز، قسبز، های دریایی پرسلولی به سه رده جلبکهای جلبک

های پرسلولی نیای مشترک شوند. جلبکای تقسیم میقهوهو 
ا در آب هفیلتیک دارند. این جلبکپرسلولی ندارند بلکه تکامل پلی

های شور در عمقی که به اندازه کافی نور دریاها یا حداقل در آب
 برای فتوسنتز دریافت کنند وجود دارند.

ها اغلب در سواحل دریاها و به طور ویژه همچنین پراکنش آن 
ای است. در برخی ای در مقایسه با سواحل ماسهدر سواحل صخره
توانند تا چندین مایل در دریا های دریایی میاز نواحی جلبک

اشد. بگسترش یابند که عامل موثر در این پراکنش نور کافی می
کنند اغلب از نوع جلبک زندگی میهای دریایی که در اعماق جلبک

 باشند. قرمز می
تری، ها از جمله باکآلکالوئیدها به وسیله بسیاری از ارگانیسم

 شوند و گروهی از ترکیبات طبیعیقارچ، گیاهان و جانوران تولید می
ش شوند. نقهستند که به عنوان متابولیت ثانویه شناخته می

نوز به خوبی مشخص نیست، های زنده هآلکالوئیدها در ارگانیسم
شد که آلکالوئیدها )همانند اوره در جانوران( آخرین در ابتدا تصور می

ا این باشند، اممحصول حاصل از متابولیسم نیتروژن در گیاهان می
 (. 1نظریه رد شد )

برای  1113در سال  Meissnerواژه آلکالوئید اولین بار توسط 
روزه به کار گرفته شد، اما ام شرح ترکیبات قلیایی حاصل از گیاهان

ود که شاین تعریف تغییر کرده و آلکالوئید به ترکیبی اطلاق می
دارای اتم نیتروژن در یک حلقه سایکلیک باشد. بنابراین بسیاری 

های زیستی و ترکیبات دارای نیتروژن سایکلیک هالوژن در از آمین
 گیرند. زمره ترکیبات آلکالوئیدی قرار می

ار به دآلکالوئیدها و سایر ترکیبات طبیعی نیتروژنمرز بین 
خوبی مشخص نیست به طور مثال ترکیباتی مانند آمینو اسیدها، 

ا و هها، نوکلئوتیدها، نوکلئیک اسیدها، آمینپپتیدها، پروتئین
-ه بر اتمشوند. آلکالوئیدها علاوها، آلکالوئید خوانده نمیبیوتیکآنتی

وژن ممکن است حاوی اکسیژن، های کربن، هیدروژن و نیتر
تری عناصری از قبیل کلر، برم و فسفر سولفور و به طور گسترده

 هایی با خواصباشند. حتی این ترکیبات ممکن است دارای گروه
 (. 2اسیدی بسیار ضعیف باشند )

ای هبررسی آلکالوئیدهای موجود در جلبک مطالعههدف از این 
ان خواص دارویی این آلکالوئیدها ها و  بیدریایی مختلف، ساختار آن

 باشد. می

 تقسیم بندی آلکالوئیدها
در مقایسه با بسیاری از ترکیبات طبیعی دیگر، آلکالوئیدها 

بندی یکسانی از دارای تنوع ساختاری فراوانی بوده و طبقه
 وند:شهای زیر تقسیم میآلکالوئیدها وجود ندارد. اما اغلب به گروه

که این ترکیبات حاوی نیتروژن در  آلکالوئیدهای حقیقی: -1
ها یک حلقه هتروسایکل هستند که منشا نیتروژن آن

به  توانباشد. از این نوع آلکالوئیدها میاسیدهای آمینه می

آتروپین، نیکوتین و مورفین اشاره کرد. این گروه همچنین 
شامل برخی از آلکالوئیدهایی هستند که حاوی باقیمانده 

حاوی ترپن )اونین( هستند. به علاوه این  نیتروژن هتروسایکل
آلکالوئیدها شامل آلکالوئیدهای پیپریدینی از جمله کانین و 

ا باشند، که البته این ترکیبات از آمینو اسیدهکانیسینین می
 .گیرندمنشا نمی

که حاوی نیتروژن بوده و اغلب از آمینو  پروتوآلکالوئیدها: -2
 .الین، آدرنالین و افدرینگیرند از جمله: مسکاسیدها منشا می

ن که از مشتقات پوترسین، اسپرمیدی آمین آلکالوئیدها:پلی -9
 و اسپرمین هستند.

 پپتید و سیکلوپپتید آلکالوئیدها -4

این  باشد.ها از آمینو اسیدها نمیمنشا آن شبه آلکالوئیدها: -5
گروه از آلکالوئیدها شامل آلکالوئیدهای شبه ترپن، شبه 

 ن تشکیل شده است. آلکالوئیدهایی ازاسترویید و شبه پوری
 (.1قبیل کافئین، تئوبرومین و تئوفیلین )

برخی از محققین شبه آلکالوئیدهایی از قبیل افدرین و کاتینون 
کنند. زیرا منشا این ترکیبات از آمینو اسید بندی میرا مجزا طبقه

ی (. به علاوه برخ1باشند )فنیل آلانین از طریق ترانس آمیناسیون می
فوق  هایاز آلکالوئیدها، فاقد اسکلت کربنی مشخص شده در گروه

باشند. همچنین گالانتامین و هوموآپروفین فاقد قطعات می
باشند، اما در کل به ایزوکوینولین آلکالوئیدها ایزوکوینولین می

شوند، که این ترکیبات خواص ضدسرطانی شدیدی نسبت داده می
 (.9،1سلولهای سرطانی دارند )های علیه بسیاری از دودمان

 آلکالوئیدهای موجود در جلبک های دریایی

 Papaverمورفین اولین آلکالوئیدی بود که از گیاه 

somniferum  توسط  1125در سالKappelmayer   گزارش
گردید در حالی که اولین آلکالوئید حاصل از جلبک دریایی به نام 

نوع  2222روزه در حدود (. ام4) گزارش شد 1393هوردنین در سال 
قط ها از گیاهان خشکی و فآلکالوئید شناخته شده است که اغلب آن

(. 5آیند)های دریایی بدست میها از جلبکتعداد اندکی از آن
-های دریایی به سه دسته تقسیم میآلکالوئیدهای موجود در جلبک

 شوند: 
 ایندول آلکالوئیدها  -1

 فنیل اتیل آمین آلکالوئیدها -2

 آلکالوئیدهاسایر  -9

 ایندول آلکالوئیدها
ایندول آلکالوئیدها گروهی از آلکالوئیدها شامل ساختارهای 

ای هنیمه ایندولی بوده و بسیاری از ایندول آلکالوئیدها حاوی گروه
ترکیب مختلف بوده که  4122ایزوپرن هستند. این گروه شامل 

ز این ا باشند. بسیارییکی از بزرگترین گروه های آلکالوئیدها می
در  هاترکیبات فعالیت فیزیولوژیک عمده داشته و برخی از آن

 گیرند. اسیدآمینه تریپتوفان پیشداروسازی مورد استفاده قرار می
 (. 1باشد )ساز اصلی این ترکیبات می
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 جعفری و رنجبری/  9

 1931 بهار، 1 ، شماره1 دوره                                     دریامجله طب 

اولین ایندول آلکالوئید به نام استریکنین از گیاهان جنس 
Strychnos ا دو ل آلکالوئیدهبه دست آمد. براساس بیوسنتز ایندو

وئیدی ایزوپرننوع اصلی ایندول آلکاوئیدهای ایزوپرنوئیدی و غیر
اشند بهستند، که نوع اول شامل عناصر ایزوپرنوئیدی ساختاری می

های زنده از دی متیل آلیل پیروفسفات سنتز و به وسیله ارگانیسم
 نشوند. پیش ساز اصلی ایندول آلکالوئیدها اسید آمینه تریپتوفامی
باشد. ایندول آلکالوئیدها هم بر روی سیستم اعصاب مرکزی و می

 (. 1گذارند )هم محیطی تاثیر می
 (CLSکائولرسین ) -1

حلقه مرکزی و دو  7کائولرسین یک بیس ایندول آلکالوئید با 
 . (1-)تصویر هسته ایندولی غیرموازی است

 Caulerpaها از جمله این ترکیب توسط برخی از جلبک

serrulata  شود و دارای سه ایزوفرم ساخته میA ،B  وC باشد می
(19 .) 

 
 ساختار کائولرسین .1-تصویر

 
 (CLPکائولرپین ) -2

کائولرپین حاوی دو گروه ایندول متصل به یک حلقه سایکلیک 
ابتدا . (2-)تصویر باشدکربن و دو گروه کربوکسی می 1حاوی 

ساختمان کریستالی این ترکیب کشف شد.  (I) ساختار کائولرپین
( IIمطالعه شده و دو آنالوگ ساختاری کائولرپین شامل کائولرپین )

استخراج  Caulerpa racemosaنیز از جلبک  (III) و کائولرپین
 (.  19شده اند )

های سبز و بعضی از ( به طور ویژه از جلبکΙکائولرپین )
-ابتدا از جلبک (I) های قرمز استخراج شده است. کائولرپینجلبک

 Caulerpa racemosa, C. sertularioides, C. serrulataهای 

 .Cهای دیگری از قبیلاستخراج شد و سپس از جلبک

lamourouxii, C. ashmeadii, C. cupressoides, C. 

paspaloides, C. prolifera   .استخراج شد 
بز های سها از جمله جلبکهمچنین کائولرپین از سایر جلبک

Codium decorticatum  ،Halimeda incrassate های و جلبک
 Laurencia majuscula (CLP I, II)،Hypneaقرمز 

concornis ، Caloglossa leprieurii،Chondria armata  

 (.5استخراج شده است )

 خواص دارویی
نظرات متنوعی درباره سمیت کائولرپین وجود دارد. علائم  

-مشاهده می Caulerpaهای جنس سمیت آن در هنگام خوردن

 گردد. 

این ترکیب سمیت پایینی نشان داده  C. racemosaدر جلبک 
(. 5( استخراج شده از این جلبک فعالیت اندکی دارد )Iو کائولرپین )

وموری بر تبه علاوه کائولرپین در کشت درون شیشه خاصیت آنتی
همچنین نشان (. 11دهد )شکل نشان می« گالی تاجی»علیه تومور 

الیت باکتریال دارد و فعداده شده است که این ترکیب خاصیت آنتی
های استخراج شده از گونه از باکتری 1باکتریال آن علیه آنتی

 زیستگاه این جلبک تایید شده است.
 Laurencia( استخراج شده از جلبک Iهمچنین کائولرپین ) 

majuscule مشخص شده  خواص ضد قارچی دارد. از این گذشته
 های فوق واجد عملکرد پراکسیدازیکه کائولرپین علاوه بر فعالیت

تواند به عنوان یک تنظیم کننده رشد گیاهی نیز عمل است و می
 (.12کند )

 
 ساختار کائولرپین .2-تصویر

  

 Martensia fragilisآلکالوئیدهای حاصل از جلبک 

 مارتنسین -1

-گردند. مارتنسینمیاز جلبک فوق استخراج  Bو  Aمارتنسین 

 (.9-)تصویر ها حاوی سه گروه ایندول جایگزینی هستند
واجد سه گروه ایندول جایگزینی  Aمارتنسین  :Aمارتنسین 

 Aحلقه لاکتام هستند. ثابت شده است که مارتنسین  5متصل به 
 ,Bacillus subtilis خواص آنتی بیوتیک قوی علیه

Staphylococcus aureus, Mycobacterium  .دارد 
این ترکیب دارای دو گروه کربونیل به عنوان  :Bمارتنسین 

 (.14باشد )لاکتام و یک گروه آریل کتون می

 
 Bو  Aساختار مارتنسین  .9-تصویر

 (DTCدنتیسین ) -2

 Martensia denticulateاین ترکیب اولین بار از جلبک 
 Cو  A ،Bهای دنتیسین استخراج شد و دارای سه مشتق به نام

-همچنین دنتیسن حاوی اسید سولفونیک می (.4-)تصویر باشدمی

 (.5شود )باشد که به طور وسیعی در آلکالوئیدها یافت می
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 Cو  A ،Bساختار دنتیسن  .4-تصویر

 
 (FRGفرآژیلامید ) -9

ردد و گفرآژیلامید این ترکیب از جلبک قرمز فوق استخراج می
-سریعاً اتواکسید مییک آمین بشدت ناپایدار است که در محلول 

گروه ایندول جایگزینی است و مسئول  9شود. فرآژیلامید دارای 
هیدروکسی  -Pمتیل هوموایزولکوسیل و گروه -Nاتصال واحد 

به  NHآمید  (.5-)تصویر باشدمی 9بنزیل متصل به ایندول کربن 
ود. این شکربن متصل می-موقعیت فضایی سیس باند دوگانه کربن

 (.14دهد )ی اکسیدانت بسیار قوی نشان میترکیب خواص آنت

 
 ساختار فرآژیلامید .5-تصویر

 
 Aمارتیفراژین  -4

استخراج  Martensia fragilisنیز از جلبک  Aمارتیفراژین 
اگزازولیندول دارد و این ترکیب  9ساختار  Aشود. مارتیفراژین می

 NADPHاثرات بازدارنده بر روی پراکسیداسیون لیپیدی وابسته به 

 (.15)( 9-)تصویرهای کبد موش دارد در میکروزوم

 
 Aساختار مارتیفراژین  .6-تصویر

 

 (ALMآمازولون ) -5

آوری جمع .Haraldiophyllum spآمازولون از جلبک قرمز 
ای هشده از داکار سنگال استخراج شد. این ترکیب یکی از جایگزین

گردد. آمازولون دارای دو مشتقات اگزازولیندول محسوب می
 هستند Zو  Eاستروایزومر است که مسئول سنتز ایزومرهای 

 (.5) (7-)تصویر

 
 Bو  Aساختار آمازولون  .7-تصویر

 (HLI)هالوژن ایندول آلکالوئید 
ای هبه طور خاص فقط از ارگانیسم هالوژن ایندول آلکالوئیدها

ادی اند. تعداد بسیار زیزی استخراج شدهدریایی نه از گیاهان خشکی
های قرمز و فقط یک نوع از از جلبکهالوژن ایندول آلکالوئید 

این ترکیبات حاوی گروه های سبز استخراج شده است. جلبک
ین های کلر و برم هستند. همچنایندولی جایگزین شده به وسیله اتم

برموآلکالوئیدهای حاوی سولفور هم از جلبکهای قرمز استخراج 
. خواص ضد باکتریایی آلکالوئیدهای هالوژن بر روی شده است

 (.1زی و دریایی تایید شده است )های خشکیبرخی از باکتری

 آلکالوئیدها برموایندول
های استخراج شده از متیل برموایندول Nها و بروموایندول

 ها به همراه منبع آنها عبارتند از: جلبک
از که  Laurencia brongniartiiجلبک قرمز  -1

اند. این آوری شدهدریاهای کارائیپ و اوکیناوا جمع
 2،9،5متیل ایندول، -1-تری بومو 3،9،9حاوی  جلبک

 -1H-تترا برومو 2،9،5،9متیل ایندول، -1-تری بومو
تری  2،4،9متیل ایندول، -1-تترا بومو 2،9،5،9ایندول، 

 -1H-تترا برومو 2،9،4،9ایندول و  -1H-برومو
 (.5( )1-ایندول است )تصویر

 فعالیت ضد باکتریایی
ل باکتریافعالیت آنتی8c فقط ترکیب  dتا  8aاز میان ترکیبات 

نشان  Saccharomyces cerevisiaeو  Bacillus subtilisضد 
 (.  5دهد )می

آوری شده از جمع Laurencia similisجلبک قرمز  -2
 ایندول، -1H-تری برومو 9،5،9ساینا در چین حاوی 

-تری برومو 2،9،9متیل ایندول و -1-وموتری بر 9،5،9
1H- (.5باشد )ایندول می 

به علاوه یک نوع بروموایندول دیگر از یک جلبک قرمز  -9
از جزیره ویژو در  Laurencia decumbensبه نام 

-1-تری برومو 2،9،4،9جنوب چین جمع آوری شده 
 (.5متیل ایندول نام دارد )

 
 های قرمزاستخراجی از جلبکساختار ترکیبات برومو  .1-تصویر
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بروموآلکالوئیدهای حاوی سولفور استخراج شده از 

  Laurencia brongniartiiجلبک 
 -1H-تری برومو 2،4،9-تیومتیل 9 ها:تیوبروموایندول -1

 2،9ایندول،  -1H-تترا برومو 2،4،5،9تیومتیل  9ایندول، 
دی تیو  2،9ایندول و  -1H -دی برومو 4،9دی تیومتیل 

 (.3-)تصویر ایندول -1H-تیوبرومو 4،5،9-متیل 

-2های حاوی تیومتیل و سولفوکساید: بروموایندول -2
 2دی بروموایندول و  -4،9 -سولفوکسی متیل-9-تیومتیل

ایندول  -1H -دی برومو 4،9-تیومتیل-9-سولفوکسی متیل
(17.) 

 
ساختار ترکیبات تیوبرومو استخراج شده از جلبک قرمز  .3-تصویر

Laurencia brongnirtii 

 
بسیار با ارزش و استثنایی  Laurencia brongnirtiiجلبک 

نوع  4است زیرا از این نوع جلبک استخراج شده از دریای کارائیپ 
های استخراج شده بروموایندول حاوی سولفور، همچنین از جلبک

نوع ایندول  9نوع بروموایندول حاوی سولفور و  4 از دریای اکیناوا
ها حاوی سولفوکساید هستند استخراج شده نوع از آن 2جدید که 
نوع بروموایندول  4های استخراج شده در دریای تایوان و از جلبک

وع دهد که نحاوی سولفور استخراج شده است. این نتایج نشان می
وری آبستگی به منطقه جمعهالوژن آلکالوئید موجود در این جلبک 

 (.5آن دارد )

 هاهالوژن ایندولپلی
 Rhodophyllisهالوژن از جلبک تعداد زیادی آلکالوئید پلی

membranacea آوری شده از دریای کایکورا در نیوزلند جمع
استخراج شده است. عصاره حاصل از این جلبک حاوی 

این جلبک (. 12-)تصویر آلکالوئیدهای پلی کلره و پلی برومه است
باشد و عصاره خام این جلبک دارای خواص دارویی فراوانی می

-های پلیاثرات ضد قارچی شدیدی به دلیل حضور این ایندول

 (.1دهند )هالوژن نشان می

 
ساختار ایندول های پلی هالوژن حاصل از جلبک  .11-تصویر

Rhodophyllis membranace 

 هالوژن بیس ایندولبرومو بیس ایندول ها / پلی 
 -دی متوکسی 7'،7 -دی برومو 5'،5 -دی کلرو 4'،4ترکیب 

 Chaetomorphaایندول از جلبک سبز  -1H-بیس 9'،9

basiretorsa  استخراج شده است. همچنین یک بیس ایندول دیگر
جمع آوری شده از دریای ساینا در  Laurencia similisاز جلبک 

ایندول   -1H-بیس -9'،9 -هگزابرومو9'،5،9'،2،5'،2چین به نام 
 (.5) (11-)تصویراستخراج شده است 

 
 هاشده از جلبک استخراجهای بروموبیس ایندولساختار  .11-تصویر

 

 تیومتیل حاوی بروموبیس ایندول
 Laurencia brongniartiiبیس ایندول از جلبک  – 9'،9

 ( 12-)تصویر جمع آوری شده از دریای اکیناوا استخراج شده است
(5.) 

 
 ساختار تیومتیل حاوی بروموبیس ایندول .12-تصویر

 

 فنیل اتیل آمین آلکالوئیدها
فنیل اتیل آمین  (:13a( )تصویر PEAفنیل اتیل آمین ) -1

یک آمین آروماتیک است که از یک حلقه بنزنی که یک 
زنجیر جانبی اتیل آمین به آن متصل است تشکیل شده است. 

فنیل اتیل آمین به عنوان مهمترین نوع آلکالوئیدهای 
سیاری ساز بشوند، که به عنوان پیشآلکالوئیدها شناخته می

ات باشند. بعضی از ترکیباز ترکیبات طبیعی و سنتزی می
آلکالوئیدی فنیل اتیل آمین که دارای خواص دارویی هستند 

ا هاند. این گروهدر برخی از گیاهان و جانوران شناسایی شده
های ساده )تایرومین و هوردنین( و فنیل آمین شامل

ها به ها )دوپامین( هستند. ساختار فنیل اتیل آمینکاتکولامین
آروماتیک  ای است که اجازه  جایگزینی بر روی حلقهگونه

 (.9دهند )و گروه آمین انتهایی( را می βو  αهای  )کربن
ای هشامل جلبک های حاوی فنیل اتیل آمینبرخی از جلبک

 Desmerestia aculeata ،Desmerestiaای از قبیل قهوه
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viridis های قرمزی از قبیل  و جلبکCeramium rubrum ،
Cystocolinum purpueum ،Delesseria   sanguine، 

Dumontia incarssata ،Polysiphonia unceolata  و
Polyides rotundus (.  5) هستند 

در مغز آدمی به عنوان یک  فنیل اتیل آمینخواص دارویی: 

چنین کند. همتنظیم کننده نورونی و انتقال دهنده نورونی عمل می
درصد بیماران دچار  92سبب کاهش افسردگی در  فنیل اتیل آمین

اد سبب ایج گردد و کاهش میزان فنیل اتیل آمینافسردگی می
های فنیل اتیل آمین شود.علائم معمول بیماری افسردگی می

از نظر دارویی ترکیبات فعالی هستند و به عنوان هورمون،  جایگزین
ند کنمحرک، ضد افسردگی، هالوسیانوژن و انتاکاتوژن عمل می

(7.) 
2- N- ( استیل فنیل اتیل آمینN-ACPEA 13( )تصویرb) :

N- ز های قرماستیل فنیل اتیل آمین اولین بار از جلبک
Phyllophora crispa  وGelidium crinale  استخراج

اهان ها و گیشد و همچنین توسط بسیاری از میکروارگانیسم
 (.1) شودزی تولید میخشکی

یک مونو آمین مشتق  (:13c)تصویر  (TYRتایرومین ) -9
ی باشد. تایرومین به طور وسیعشده از اسید آمینه تایروزین می

ها، جانوران و با نسبت بسیار بیشتری در در گیاهان، قارچ
ای شود. تایرومین از جلبک قهوهفت میها یاجلبک

Laminaria saccarina  و جلبکهای قرمزChondrus 

crispus  وPolysiphonia urceolata  و همچنین
 استخراج شده است.  Scenedesmus acutusمیکروجلبک 

اشد که بتایرومین یکی از ترکیبات با ارزش از نظر پزشکی می
ایش انقباض عروق، افز سبب تحریک سیستم عصبی مرکزی، علت

گردد و همچنین اغلب مسئول سرعت ضربان قلب و فشار خون می
 (.1ست )میگرن ا

4- N- ( استیل تایرومینN-ACTYR 13( )تصویرd:) 
N- ر باشد که داستیل تایرومین مشتقی از تایرومین می

 Gelidiumو Phyllophora crispa های دریاییجلبک

crinale به وسیله بسیاری از شود و همچنین یافت می
 (.1ود )شزی نیز تولید میها و گیاهان خشکیمیکروارگانیسم

این ترکیب اولین بار (: 13e( )تصویر HORDهوردنین ) -5
استخراج Anhanolium fissuratus از گیاه  1314در سال 

(. هوردنین 5مشخص گردید ) 1329شد و ساختار آن در سال 
های از جمله خانواده در طبیعت به وسیله برخی از گیاهان

 هایشود. هوردنین در جلبککاکتوس و آکاسیا تولید می
و  Phyllophora crispaدریایی اولین بار از جلبک قرمز 

 Ahnfeltia paradoxa ،Gigartinaهای سپس از جلبک

stellata  وGelidium crinale  استخراج شد. نقش ترکیبات
 ص نیست.های دریایی به خوبی مشخآمینی در جلبک

اکتریال و بهوردنین یک فنیل آلانین آلکالوئید با خواص آنتی 
بیوتیک است. که به عنوان یک محرک در پستانداران عمل آنتی
کند و سبب تسریع ضربان قلب و فشار خون، حرکات روده و می

شود. همچنین می« نوراپی نفرین» همچنین تحریک آزادسازی
بر سیستم عصبی مرکزی تاثیر باشد و هوردنین ادرار آور می

این اثرات کوتاه مدت بوده و فقط در دوزهای بالا  گذارد. همهمی
قابل مشاهده هستند. ضمن این که در گذشته از هوردنین برای 

 (. 3شد )درمان اسهال و اسهال خونی استفاده می
ر میتدوپامین یک نوروترنس(: 13f( )تصویر DOPدوپامین ) -9

در محدوده وسیعی از جانوران از جمله کاتکولامین است که 
مهرگان وجود دارد. در مغز، جایگزین فنتیل داران و بیمهره

د. کنشود و به عنوان یک نوروترانسیمتر عمل میآمین می
 D5تا  D1های دوپامین شامل پنج نوع فعال از گیرنده

-شناخته شده است. همچنین دوپامین، یک نوروهورمون می

شود. که عمل اصلی آن پوتالاموس آزاد میباشد که توسط هی
به عنوان یک هورمون جلوگیری از ترشح پرولاکتین توسط 

 باشد. هیپوفیز قدامی می

دوپامین به عنوان یک داروی با تزریق وریدی با عمل بر روی 
ای هسیستم اعصاب سمپاتیک مطرح است که برای درمان بیماری

به علاوه از آن جایی که شود. عروقی و کلیوی استفاده می-قلبی
خونی عبور کند، به عنوان دارویی -تواند از سد مغزیدوپامین نمی

تواند بر روی سیستم اعصاب مرکزی اثر بگذارد که مستقیماً نمی
 (. 12شود )استفاده می

  Carlssonنقش نوروترانسمیتری دوپامین اولین بار توسط 

نشان دادن این که دوپامین  مشخص شد و این دانشمند به واسطه
که باشد بلنفرین نمینفرین و اپیساز نوراپیتنها به عنوان پیش

باشد موفق به کسب جایزه نوبل دارای نقش نوروترانسمیتری می
 گردید. 

سنتز مصنوعی دوپامین به عنوان یک ترکیب دارویی به وسیله 
ورت دروژن صمتیل اتیل آمین با استفاده از برمید هی-2دِمتیلاسیون 

ها از دِکربوکسیلاسیون دی گیرد. این ترکیب در ارگانیسممی
 شود. هیدروکسی فنیل آلانین ایجاد می

ده زی یافت شدوپامین در جانوران و بسیاری از گیاهان خشکی
ها فقط وجود آن در جلبک است در حالی که در جلبک

Monostroma fuscum ( 5اثبات شده است .) 
 

 
-PEA،N  (a) ساختار مشتقات فنیل اتیل آمین: .19-تصویر

ACPEA (b)  ،TYR (c) ،N-ACTYR (d)  ،HORD 

(e)،DOP (f)  
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 هاسایر آلکالوئیدها: لوفوکلادین
 Bو لوفوکلادین  Aلوفوکلادین دارای دو مشتق لوفوکلادین 

آوری جمع .Lophocladina spهای قرمز باشد که از جلبکمی
 اند.در نیوزلند استخراج شدهشده از جزیره فیجی واقع 

بر روی  Bو  Aاثرات سمی لوفوکلادین خواص دارویی: 

های سرطانی بررسی شده است و های سلولبرخی دودمان
بر روی یکی از این  Bمشخص شده است که فقط لوفوکلادین 

ها های سرطانی اثر سمی دارد و مانع رشد آنهای سلولدودمان
 (.11گردد )می

 
 Bو لوفوکلادین  Aساختار لوفوکلادین  .14-تصویر

  

 گیرینتیجه
 های دارویی به سرعتمطالعه ترکیبات دارویی حاصل از جلبک

در حال گسترش است. از نظر ساختاری اکثر آلکالوئیدهای استخراج 
های ایندول و فنیل اتیل آمین های دریایی از گروهشده از جلبک

امل ن آلکالوئیدها به طور کآلکالوئیدها هستند. خواص بیولوژیک ای
 های دریایی درمطالعه نشده است. آلکالوئیدهای حاصل از جلبک
ادر زی کمیاب و نمقایسه با آلکالوئیدهای موجود در گیاهان خشکی

هستند. به علاوه مطالعات صورت گرفته بر روی داروهای دریایی 
ه امروزای بر روی درمان سرطان تمرکز دارند. در نهایت به طور ویژه

های دارویی در درمان بسیاری از از آلکالوئیدهای حاصل از جلبک
 گردد. بیماریها استفاده می

 

اساتید محترم که نظرات ارزشمندی از  تشکر و قدردانی:
 تشکر و قدردانی می گردد.جهت ارتقا مطالعه ارائه داشتند، 

ونه تضاد گنماید که هیچتصریح مینویسندگان  تضاد منافع:
 منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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