مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره  ،1شماره  ،2زمستان )1811
بررسی رشد و تولید متابولیتهای ثانویه با خواص دارویی در مرجان نرم همزیست Sinularia
flexibilis
محمد کاظم

خالصی

عضو هیأت علمی گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،ساری

چکیده
بیمهرگان دريايی که به بس ت ر میچستتبن برای دفاع و ستتاير واکن های ايمنی ،از خود مواد ستتمی
ترش ت میکنن  .در ستتا های اخیر ،بهدلیل اس ت داده زيس ت ی و پزش ت ی از تولی ات اين بیمهرگان ،لزوم
دستت رستتی به تولی انبوه آنها ،و موجودی مح ود آنها در زيستت گاههای طبیعی بهرهبرداری پاي ار از
تولی ات مدی شان را با مش ل ج ی مواجه ساخ هان  .از جمله راه ارهای گوناگون برای تولی انبوه اين
بیمهرگان ،ام ان پرورش گونههای مخ لف و چگونگی تولی ستتتموم يا همان م ابولیتهای ثانويه آنها
میباشت  .در مقاله حاضتر ،ن اي اولیه پژوه

روی مرجان نرم همزيست گونۀ  Sinularia flexibilisبه

عنوان غنیترين گونه در جنس خود ،در محیط آزمايشتتگاهی ارا ه میگردد .با استت داده از مزيت افزاي
غالب اين گونه بهروش غیرجنستتی ملمه زدن ،ملمههايی از مرجان مذکور تهیه و در تانکهای پرورشتتی
مرار داده شتت ن  .با فراهم بودن کم رين شتترايط محیطی يعنی نور و جريان آب و ب ون تغذيه دستت ی،
بتازمان گی با

 )%011و رشتتت ويژه فزاين ه  02-١٠×٠١−٣در روز) به م ت  01هد ه ،با زمان دو

برابرشت گی ح امل  1هد ه در ملمههای مرجان مشتاه ه ش  .همچنین تولی م ابولیت ثانويه عم ه با نام
فل ستتی بیالي در اين گونه مرجان با غلظت  ≈1/0-≈1/72میلیگرم در گرم وزن خشتتک ملمهها ادامه
يافت .با بهرهگیری از ن اي اين پژوه

و با توجه به پ انسیل با و تنوع آبزيان مشابه در آبهای جنوب

ايران ،اهمیت زيست فناوری دريايی در بهرهبرداری پاي ار از اين منابع بالقوه مدی آش ار میگردد.
واژههای کلیدی :مرجان نرم ،نرخ رش  ،م ابولیت های ثانويه ،فل سی بیالي .

 نویسنده مسئول :محمد کاظم خالصی
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شتتتون  .همچنین ،اين گونه مرجان مواد محافظ

مقـــدمه
بستیاری از بیمهرگان چسبی ه 1دريايی

درون ستتلولی با نام کلی استتی های آمینه شتتبه

متاننت مرجتانهای نرم جهت مقابله با رمیبان و

ماي وستتتیورين يا  MAAs5تولی می کن که با

شت ارچیان ،مواد سمی ترش میکنن که از نظر

فعالیت آن ی اکستتی انی ،جانور را در برابر ش ت
محتتافظتتت میکن ت

پزش ی ،در درمان سرطان اهمیت دارن  .امروزه

زيتتاد نور و پرتو فرا بند

بتهدلیل استتت داده پزشتتت ی -زيستتت ی 2از اين

 .)Michalek-Wagner & Bowden, 2001اين

بیمهرگان دريايی و تقاضتتتای روز افزون برای

مرجان نرم با نوعی جلبک تک ستتلولی از جنس

دس رسی تجاری به مواد مدی آنها ،از اهم موارد

دينوفالژ ها که عموماً ز وکستتتان ال 6نام دارن ،

در بیوت نولوژی دريتايی میباشتتت  .مرجان نرم

زن گی همزيس ی دارد و با هم يک موجود واح

گونه  3 Sinularia flexibilisمواد ستمی ترشت

يا هولوبیونت 7را تشتت یل میدهن  .ز وکستتان ال

میکن که دارای فعالیتهای بالقوه ض سرطانی،

بس ه بهگونه مرجان تا ح ود  %011از مواد آلی

Aceret et

حیاتی و انرژی مورد نیاز میزبان مرجانی خود را

 .)al., 2001دي رپن های 4م رشتتحه اين مرجان

از راه جتابجتايی فرآوردههای ف وستتتن ز به ب ن

که عم ه ترين آنها ستینیو ريو ي  ،سینیو رين،

مرجان تأًمین میکنن و ب ون حضتتور آنها اين

دی هتتاي ت رو ستتتینیو رين ،ستتتینیو ريولن،

مرجان مادر به ادامه زن گی نیستتتت Khalesi,

ستتتیتنتیتوفل ستتتین ،ستتتینیوفل ستتتی بیلین،

 .)2008بنابراين ،بیش ت ر مرجان های همزيستتت

ستتینیوفل ستتو ي  ،دی هی روفل ستتی بو ي ،

جهتت بازمان گی و رشتتت به ح امل نور برای

فل ستتی بیو ي  ،و فل ستتی بیالي می باشتتن

فرآين ف وتروفی به وستتیله ز وکستتان ال نیازمن

مارچ کشی و باک ریکشی میباشن

هس ن .

Alino et al., 1992؛ Anjaneyulu & Sagar,

با بررستتتی شتتتواه موجود که ن یجه

1996؛ Duh et al., 1998؛ Anjaneyulu et al.,

پژوه

1998؛  ،)Mayer & Gustafson, 2004بتتا

روی ترکیبتتات فعتتا بتتالقوه دارويی

داشتتت ن خواص دارويی گونتتاگون عالوه بر

حاصل از  S. flexibilisبوده ان  ،ثابت ش ه است

خواص ذکر شتتت ه در بتا ) از جملته به عنوان

که با ترين شتمار تحقیقات صورت گرف ه روی

محرک هتتای ملبی و عرومی و نیز مواد ضتتت

جنس  Sinulariaمربوط بتته اين گونتته بوده و

ال هابی می توانن به عنوان داروهای ج ي مطرح

برای بیشتت ر م ابولیت های ثانويه آن ،خاصتتیت

1

4

2

5

subclass
family

flexibilis: Anthozoa,
order
Alcyonacea,

Diterpenes
Mycosporine-like Amino Acids
6
Zooxanthellae
7
Holobiont

Sessile
Biomedical
3
Sinularia
Octocorallia,
Alcyoniidae
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ضتتتت ستتترطتتانی گزارش شتتتت ه استتتتت

بهرهجويی از اين ويژگیهتای با ارزش ،ي ی از

 .)Khalesi et al., 2008به علت توجه فزاين ه

راه ارهايی که با آن میتوان بخشی از وزن زن ه

در بهره برداری از اين مواد جهتت کتاربردهای

متورد نتیتتاز مترجتتان را بتترای پژوه هتتای

پزش ی ،دارويی و صنع ی ،انجام تحقیقات برای

بیوت نولوژيک فراهم کرد ،پرورش محصور اين

گست رش مواد مدی مرجان ياد ش ت ه بهصتتورت

بیمهرگتان همراه بتا بتا بردن دان

پتايه برای

فرآوردههتتای دارويی و صتتتنع ی در آين ت ه ،و

نیازهای رشت ی آنها در محیط بست ه میباشت .

تقاضتتای روزافزون برای چنین منبع بالقوه ای از

اين کار مستت لزم فنون پیشتترف ه آبزی پروری و

مواد ستتمی دارويی به منظور بازبینی آنها و نیز

همچنین کتاربرد تیمتارهای زيستتت ی ويژه گونه

انجام مطالعات تخصتتتصتتتی ،مم ن استتتت به

مرجتان به منظور رشتتت بهینه و تولی مطلوب

از حت از منابع طبیعی مرجان

م تابولیتهای مورد نظر میباشتتت  .بنابراين ،در

منجر گردد .بر اين اساس ،توسعه مواد درمانی از

پژوه

حاضتر چگونگی رش و ام ان بیوسن ز

اين مرجتان در آينت ه نیازمن راه ارهای پاي ار

م ابولیت ثانويه سم) عم ه  S. flexibilisبا نام

بهره برداری بی

فل ستتتی بیالي ت

جهت بهرهبرداری در دراز م ت خواه بود.
وابستتت گی اين مرجتتان بتته نور جهتتت

4

 )Aceret et al., 2001در

شرايط آزمايشگاهی بررسی ش .

کستتتب انرژی بتازمتانت گی و رشتتت از طري
ف وتروفی ز وکستان ال  ،ضمن آن ه نیاز به تغذيه

مواد و روشها

آن را در محیط پرورشی به ح امل میرسان  ،از

اين تحقی در آزمايشتتگاه بیوت نولوژی

نظر ام صادی نیز به صرفه خواه بود .به عالوه،
افتزايت

دريا وامع در دانشتتتگاه واگنینگن کشتتتور هلن

طتبیعی اين جتتانور بتته روشهتتای

انجام ش  .مرجان نرم گونه Sinularia flexibilis

غیرجنستتی جوانهزنی ، 1ش ت اف گی 2و نیز از راه

از مرکز نگه اری آنها وامع در باغ وح

5

ملمتتهزدن 3صتتتورت میگیرد؛ روش اخیر اين

شتتهر آرنهم هلن تهیه شتت  .در اين باغ وح ،

ام تان را فراهم میستتتازد تا از يک کلنی مول

توده های اين مرجان در آب  71 °Cبا شتتوری

مرجان تع اد زيادی مطعات کوچک يا ملمههای

 43درصت نگه اری می شون  .چون اين توده

مادر به رشتتت را ج ا کرد و پرورش داد ،ب ون

ها از يک کلتتتنی واح اصلی ريشه می گیرن ،

اين کتته بتته کلنی اولیتته آستتتیبی وارد شتتتود

از نظر ژن ی ی ي ستتتان 6هستتت نت  .بتتا ان قتتا

 Connel, 1973؛ .)Soong & Chen, 2003با

نمونههای مرجتتتتان به آزمايشگاه بیوت نولوژی

1

4

2

5

Budding
Fission
3
Fragmentation

برگر

Flexibilide
Bugers' zoo, Arnhem
6
Clone
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دريا در دانشگاه واگنینگن هلن  ،اين نمونهها در

مت ت  007روز  01هد ه) ان ازهگیری شتتت .

تانکهای ويژه 1محتتتتتتتتت وی  ~٠٣١١لی ر آب

برای توزين هد گی نمونه ها ،هر صدحه کوچک

شور با شوری  43±1/3درص و دمتتتت تای °C

ستوراخ ار پی وی ستی که ملمه به آن چسبی ه

 72/2 ± 1/7نگه اری ش ن  .به لحاظ اهمیت

بود پس از زدودن مواد خارجی از صتتتدحه ،با

جريان آب در رشتت اين جانوران Khalesi et

دمت  ±1/10میلیگرم) دارای

ترازوی ديجی ا

 ،)al.,جريان آب م الطم  )~6 cm s−1بهطور

رشت ه م صتل به مالب در زير آب ،سه بار وزن

پیوستتت ته در تانک برمرار گردي و جريان کم و

وزن شتتناور )2و در صتتورت مشتتابه بودن

بی

شت

ي نواخت آن در ستترتاستتر تانک به وسیله

اوزان حاصتله ثبت می ش  .با توزين ملمه ها در

جريان سن  SENSA RC2تعیین ش  .در با ی

هر هد ه ،تداوت در اوزان هد گی ملمهها با کسر

تانک با فاصتله  22سان یم ر ،يک مپ هالی با

وزن صتدحات پايه که مبالً ستنجی ه ش ه بود)،

 )01111,VHOنصب گردي و برای

وزن ملمه های مرجان برآورد

بازده با

بهعنوان افزاي

 07ستاعت روشنايی 07 ،ساعت تاري ی تنظیم

ش  .با اس داده از اوزان شناور ملمه ها ،نرخ رش

شت  .ش ت نور در نقاط مخ لف تانک بهوسیله

ويژه  μدر روز) با فرمو μ= (lnW2-lnW1)/Δt

نورستن  LI-COR, Li250سنجی ه ش و دامنه

محاستتتبه گردي که در آن  =W2وزن در ان های

آن از 21تتتا  mol quanta m-2s-1 311م غیر

هر هد ته و  =W1وزن در اب ای هر هد ه )Δt

بود .اين ش تهای نوری برای رش مرجان مبالً

میباش  .زمان دوبرابر ش گی 3نیز با رابطه ln -0

مورد استتت دتاده مرار گرف هان

 )Vago et al., 7991 2 × µبرآورد ش .

Tsai & Liu,

 .)2005از کلنی اولیته برشهتای ملمتهای تهیه،
روی صتتدحات کوچک پی وی سی چسبان ه و

استخراج و مقدارسنجی فلکسی بیالید

در نقاط مخ لف تانک بهصورت  2گروه  4تايی
مرار داده ش ن

نمونتتههتتای مرجتتان پس از خشتتتک

تع اد کل=  73ملمه) .ملمههای

انجمتادی 4و تعیین وزن خشتتتک آنها ،بر طب

مرجان طی  0-7هد ه به پايهها چسبی ن و پس

روش

از آن ،بهم ت چن هد ه واکن  ،ستتتازگاری با

 )1997مورد استتت خرار مرار گرف نت  .بتته طور

محیط جت ي و رشتتت آنها مورد بازبینی مرار

خالصتتته ،بافت خرد شت ت ه مرجان ستتته بار با

Michalek-Wagner & Bowden,

گرفت.
نرخ رش ت تک تک ملمههای مرجان در
همته گروههتا می روکلنیهتا) بهطور هد گی به
Eco-deco sys., Dymico-Model 1000
Buoyant weight

1

Doubling time
Freeze-drying

2

41

3
4
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دي لروم ان 1در فواصتتتل زمانی  7ستتتاعت2 ،

مرجان در شرايط آزمايشگاهی در طو  01هد ه

ساعت و  4روز اس خرار و پس از آمیخ ه ش ن

میباشن  .با اس داده از وزنهای شناور ،نرخ رش

با هم ،با دستتت گاه  HPLCستتت ون Prevail

ويژه ملمتهها  µدر روز) برابر با 02-١٠×٠١−٣

Phenyl,

در روز برآورد گردي که در مقايستتته با مقادير

Eluent:
50%
Acetonitril,
 )50%MilliQ, UV at 210 nmفرآين ت

کمی

 ≈0-7×٠١−٣در روز برای مرجانهای ستتتخت

ستنجی صورت گرفت .برای اين کار ،طیفهای

در محیط طبیعی  )Vago et al., 1997بستتتیار

جتذبی و زمتانهتای بازجذب ماده با فل ستتتی

با تر بود .در چن هد ه او بررسی رش مطعات

بیالي استت ان ارد ،درياف ی از پروفستتور بروس

مرجان ،نرخ رشتتت آنها کمی افزاي

بودن دانشتگاه جیمزکوک -کو ینزلن  ،اس رالیا)،

يافت که

شاي به علت مصرف انرژی جهت ترمیم آسیب

تطبی شت ن  .ن اي حاصل از تجزيه  HPLCبه

باف ی ناشی از برش آنها باش  .بنابراين ،با توجه

صتورت درصت فل سی بیالي در هر گرم وزن

بته نیتاز ملمتههتای تازه برش ياف ه به يک دوره

خشک مرجان بیان ش هان .

بازيافت ،فرآين طبیعی رش در ملمههای زودتر
چسبی ه ،ماع تاً بايس ی با سرعت بیش ری شروع

نتایج و بحث

ش ت ه باش ت  .بنابراين ،رون کلی رش ت ملمههای

رشد مرجان :دادههای حاصل از افزاي

مرجان در اين مطالعه ظاهراً به دامنه آسیب وارده

وزن در مقايسه با وزن اولیه ملمههای مرجان نرم

نتاشتتتی از برش آنهتا ،م ت زمان بازيافت ،و

وزن آنهتتا

ان ازه نستتبی اولیه آنها بستت گی داشتت ه استتت.

 S. flexibilisو میتتانگین افزاي

بهشت ل نمودار رشت ارا ه ش ه است ش ل ،0

همچنین ،مم ن استتت گروههايی که ش ت نور

رش هد گی ملمهها

کم ری > )011 µmol quanta m-2 s-1بس ه به

الف و ب) .بررسی افزاي

در آزمايشگاه بهم ت  01هد ه نشان داد که اين

محل اس قرارشان در تانک دريافت کردن  ،رش

گونه در ستامانه پرورشی بس ه مادر به رش بود
و افزاي

کم ری داش ن  .کاه

وزن متتابتتل توجهی در تمتتام گروههتتا

گونته) برای برخی از مرجتانهتتای همزيستتتت

کلنیهتتا) ديت ه شتتت  .ن تتاي همچنین بیتانگر
بتازمتان گی مطل

گزارش ش ه است .)Durant, 2006

 )n= 73 ،%011ملمه های

Dichloromethane

رش در نور کم بس ه به

1

40
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0.04

) الفB)

A)

)ب

0.03
0.025

)میانگین وزن شناور (گرم

0.045

0.035
0.03
0.025
0.02
0.015

0.02
0.015
0.01
0.005

0.01
0.005

0

0

وزن اولیه

1

)g(16
16 فهفته،)μ(نرخ لمرشد ا

3

4

5

7

8

9

)زمان (هفته

11 12 13 15 16

S.  و ب) میانگین اوزان شناور قلمههای،)11  الف) مقایسه وزن اولیه و وزن نهایی (هفته-1 شکل

. هفته در شرایط آزمایشگاهی11  در تمام گروهها در طولflexibilis
Figure 1- A) Comparison of initial and final (week 16) weights, and B) average of
buoyant weights of fragments of S. flexibilis in all groups during 16 weeks under
laboratory conditions.

)ب

جوانه های در حا روي

)الف

) فلکسی بیلیس از راه شکافتگی و جدایی رشته حاصله در پایه کلنی؛ ب. الف) ازدیاد اس-2 شکل
 ماه که با پیکان2 ازدیاد از طریق جوانه های رویشی در جوانب پایینی قلمه ها پس از کم و بیش
.مشخص شده اند
Figure 2- A) Propagation of S. flexibilis through fission and separation of the resultant
colony in the base. B) Vegetative propagation of fragments through budding (marked
with arrows) after 2 months.
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جوانههای جانبی در سط ملمه-

بازمان گی ساير مرجانهای پرورش ياف ه ،بیانگر

ش ل7

ستتتازگتاری کامل و توان پرورشتتتی اين گونه

ب) که در محیط طبیعی نیز گزارش ش ه است

می باشتتت  .برای برخی از مرجانهای ستتتخت

جوانهها در

دارای استتت لتتت آه ی) کتته در محیط طبیعی

روي

ها عموماً نزديک به پايه مشاه ه ش
 .)Bastidas et al., 2004پی اي

اين گونه بهعنوان ابزاری جهت افزاي

پرورش داده شتت ن  ،نرخ های بازمان گی ،%47

غیرجنسی پیشنهاد ش ه است .)Fautin, 2002

 ،%02و  %2پس از  02متتاه گزارش شتت ت ه

همچنین در اين مطالعه ،پ ي ه ش اف گی در

Connel, 1973؛  .)Highsmith, 1982در يک

کلنیهای اصلی  S. flexibilisرخ داد ش ل 7

مورد ،نرخ بازمان گی مشتابه  )22-011%برای

الف) که با انشعاب رش های از ماع ه کلنی شروع

مرجان سخت  Acropora formosaپس از 02

میشود و پس از م تی با رش بیش ر و چسبی ن

متتاه در محیط طبیعی گزارش شتت ت ه استتتتت

به کف ،از پايه اصلی ج ا ش ه ،کلنی مس قلی را

 .)Okubo, 2005همچنین ،م ت زمان دو برابر

ايجاد میکن .

شت ن وزنی ملمه های اين گونه به م ت ح امل

بروز اين دو پ ي ه عالوه بر اين ه بیانگر

 1هد ه در مقايستته با زمان مذکور در گونهای از

رف ار طبیعی رشت اين گونه در محیط پرورشتتی

مرجتان ستتتختت بته م ت  41هد ه در محیط

استتت ،نشتتان دهن ه توانايی مرجان در دو برابر

طبیعی  )Edmunds & Davies, 1986بستتتیار

ستتتتاخت تن وزن خود بتتا بهرهگیری از انواع

کوتاه تر بود .بنابراين ،بهنظر میرست صرفنظر

صعودی

از ويژگیهای گونهای و ژن ی ی ،پرورش مرجان

وزن ب ن و نیز ويژگی جوانهزنی در اين مرجان،

در محیط پرورشی مهارش ه بس ه) عامل مؤثری

منجر به بروز ريخت شاخهای میشود که بیانگر

در رش مطلوب و بازمان گی با ی S. flexibilis

رشت نمايی است و بهطور پیوس ه ادامه میياب

در شرايط آزمايشگاهی بوده است.

ستاخ ارها ام انات میباشت  .افزاي

 .)Sanchez, 2002اين مزي ی است که در تولی

مقدارسـنجی فلکسی بیالید :در ش ل

انبوه اين گونته جهت تأمین ماده زن ه زم برای

 ،4مقادير است خرار شت ه م ابولیت ثانويه عم ه

مطتالعتات و کاربردهای بیوت نولوژي ی اهمیت

 S. flexibilisبر استتتاس میلیگرم در هر گرم

بهستتزايی دارد .بازمان گی مطل

 )%011تمامی

وزن خشک ملمهها نشان داده ش .

ملمهها و نیز کلنیهای اصتتتلی  S. flexibilisدر
طو مت ت  3متاهته مطتالعته در مقتايستتته با
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0.25

0.2

0.1

)Flexibilide (mg/g DW

0.15

0.05

0

Coral samples

ش ل  -4غلظت فل سی بیالي در ملمههای  )n= ١٢مرجان نرم  S. flexibilisدر شرايط آزمايشگاهی.
Figure 3- Flexibilide content in the fragments of the soft coral S. flexibilis under laboratory
conditions.

دامنتته غلظتتت اين متتاده از  ≈ 1/0تتتا

ان ازه ملمه ها ،مم ن استتت بهعلت میزان تن

 ≈ 1/72میلیگرم در هتتتتر گرم از وزن خشک

ناشی از دس اری آنها در مومع برداشت باش .

ملمتتههتتای مرجتتان م غیر بود .حت بتتا ی اين

عامل اح مالی ديگر ،نوع حال ب ار رف ه در اين

غلظتتتهتتا برابر بتتا مقتتادير يتتاد شتت ت ه برای

مطالعه دي لروم ان) برای است ت خرار فل ستتتی

م تابولیت های ثانويه اين گونه در محیط طبیعی

بیالي می باشتت ؛ ان خاب حال مناستتب جهت

Michalek-Wagner & Bowden,

بتازبینی م تابولیتتت هتای ثتانويتته در موجودات

میباشتتت

دريتتايی حتتا ز اهمیتتت استتتتت .برای مثتتا ،

 .)1997با اين وجود ،مقادير کم ر فل سی بیالي
کته از ملمتههای کوچک 3-1

 Cavalcantiو هم تتاران  )2008بتتا کتتاربرد

ستان یم ر) اس داده ش مم ن است مطاب با اين

دی کلروم ان -م انو و اس ون ن اي م داوتی را

ياف ه باشن که غلظت م ابولیتهای ثانويه اصلی

به دستتتت آوردن  .همچنین در چن ين پژوه ،

در  S. flexibilisبستتت ه به ان ازه کلنی آن فرق

مخلوطی از اين حال ها و نیز اتانو استتت داده

 .)Maida et al., 1993تدتتاوتهتتای

 .)Siamopoulou et al., 2004داده های

در اين پژوه

میکن ت

شتت

موجود در شتتت تل  ،4عالوه بر تتأثیر اح مالی

من شر نش ه نگارن ه  )Khalesi, 2007نیز نشان
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داد که اتانو و م انو در استتت خرار فل ستتتی

بیالي ت میبتتاشتتتت  .بتتا پرورش اين گونتته و

بیالي کارآم تر به نظر می رستتتن  .گذشت ت ه از

مرجان های مشتتتابه ،الب ه با با بردن دان

زم

عوامل موثر در میزان اس خرار فل سی بیالي در

پیرامون زيستت شتناسی پرورشی آنها ،میتوان

اين پژوه  ،اين ياف ه مهم استتتت که اين گونه

بخشتتتی از نیتاز بته تولی انبوه اين جانوران را

مرجان در شترايط پرورش آزمايشگاهی نیز مادر

جهت بررستتیها و کاربردهای زيستتت فناوری

به بیوستتتن ز م ابولیت ثانويه عم ه خود به میزان

برآورده نمود .بتتا بهرهگیری از يتتاف تتههتتای اين

مابل ان ازه گیری میباشتت ؛ شتتناستتايی عوامل

تحقی و بتتا توجتته بتته توان بتتالقوه موجود در

تأثیرگذار در میزان ترش اين مواد نیاز به تحقی

آب هتتای جتتنتتوبتتی ايران از نظر گونتتاگونی
های

بیش ری دارد.

مرجان ها و بیمهرگان مشابه ،انجام پژوه

نتیــجهگیری نهایی

گس رده در اين زمینه میتوان راهگشای اس داده
بیوت نولوژي ی از اين موجودات در آين ه گردد.

ن تتاي اين تحقی نشتتتان میدهت کتته

تشکر و قدردانی

پرورش  ،S. flexibilisبه عنوان نمونه شتاخصی
از مرجتانهتای نرم بتا توانتايی تولیت ترکیبات

از پشتتت یبتتانی متتالی دولتتت جمهوری

زيست ی مدی  ،در شتترايط مهار شت ه ام ان پذير

اسالمی ايران برای انجام اين تحقی سیاسگزاری

استتتت .همچنین ،اين گونته با بازمان گی با و

بته عمتل میآيت  .همچنین نگارن ه از هم اری

رشت مناستتب در شتترايط آزمايشتتگاهی مادر به

صمیمانه  Fred van den Endجهت آماده سازی

تولی م ابولیت ثانويه عم ه خود با نام فل ستتتی

آزمايشگاه و مواد تش ر مینماي .
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A study on the growth and secondary metabolite production in the soft coral
Sinularia flexibilis for biotechnological exploitations
Khalesi M.K.
Fisheries Deptartment, University of Agricultural Sciences and Natural Resources

Abstract
Sessile marine invertebrates produce toxins to deter or kill predators and competitors.
In recent years, biomedical exploitation of these bioproducts, organism availability for mass
production, and limited stock in their natural habitats have been serious obstacles hindering
benefit from these organisms. Cultivation of these invertebrates, is one of various approaches
for producing the large biomass required. In this report, results of a preliminary study on the
captive symbiotic soft coral Sinularia flexibilis, the richest species within its genus, are
presented. Using asexual propagation of this species, fragments of the coral were established
in a cultivation tank. These coral samples showed absolute survival (100%, n=24) within 16
weeks, high specific growth rates (17-21×10−3d−1), and a minimum doubling time of 6 weeks
in the laboratory. In addition, biosynthesis of major bioactive compound of this species,
flexibilide, continued in a range of 0.1-0.25 mg g−1 dry weight. Considering high potential
of the Iranian southern waters and the diversity of similar marine organisms, it is important
to apply marine biotechnology for substantial exploitation of these potential resources.
Keywords: Closed cultivation, Flexibilide, Sinularia flexibilis, Secondary metabolites,
Specific growth rate.
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