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 Sinularia مرجان نرم همزیستخواص دارویی در های ثانویه با بررسی رشد و تولید متابولیت

flexibilis  
 

 یمحمد کاظم خالص

   یسار ،یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاهگروه شیالت  عضو هیأت علمی
 

 دهچکی

 مواد ستتمیاز خود  ،های ايمنیستتاير واکن و  برای دفاعچستتبن  مهرگان دريايی که به بستت ر میبی     

لزوم  ،مهرگاناين بیتولی ات پزشتت ی از  و استت داده زيستت ی دلیل، بههای اخیر. در ستتا کنن می ترشتت 

برداری پاي ار از طبیعی بهرههای ها در زيستت گاه، و موجودی مح ود آنهاآن تولی  انبوه بهدستت رستتی  

ين اتولی  انبوه برای . از جمله راه ارهای گوناگون ان ساخ هبا مش ل ج ی مواجه را  شانتولی ات مدی 

 هانآهای ثانويه م ابولیتتولی  ستتتموم يا همان و چگونگی  های مخ لفام ان پرورش گونه ،مهرگانبی

 به Sinularia flexibilisپژوه  روی مرجان نرم همزيست گونۀ اولیه مقاله حاضتر، ن اي    . درباشت  می

 افزاي مزيت  استت داده ازگردد. با ترين گونه در جنس خود، در محیط آزمايشتتگاهی ارا ه میعنوان غنی

های پرورشتتی تهیه و در تانک مرجان مذکوراز  هايیملمه ،جنستتی ملمه زدنغیرروش بهغالب اين گونه 

 ،نور و جريان آب و ب ون تغذيه دستت ی محیطی يعنی با فراهم بودن کم رين شتترايط مرار داده شتت ن .

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

با نام  م ابولیت ثانويه عم هتولی   همچنین .های مرجان مشتاه ه ش  در ملمههد ه  1 برابرشت گی ح امل 

ها ادامه گرم در گرم وزن خشتتک ملمهمیلی ≈0/1-≈72/1در اين گونه مرجان با غلظت  فل ستتی بیالي 

 جنوب هایر آبد مشابه انو تنوع آبزيبا توجه به پ انسیل با  و  پژوه گیری از ن اي  اين با بهرهيافت. 
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 دمهـــمق

ريايی د 1مهرگان چسبی هستیاری از بی ب

رمیبان و های نرم جهت مقابله با مرجتان متاننت    

 که از نظر کنن ترش  می مواد سمی ،شت ارچیان 

امروزه  در درمان سرطان اهمیت دارن . ،پزش ی

از اين   2زيستتت ی -پزشتتت یاستتت داده  دلیلبته 

افزون برای  تقاضتتتای روزو مهرگان دريايی بی

اهم موارد ها، از آن مواد مدی  تجاری به دس رسی

. مرجان نرم باشتتت می بیوت نولوژی دريتايی  در

 مواد ستمی ترشتت    Sinularia flexibilis 3گونه 

، یهای بالقوه ض  سرطاندارای فعالیت کهکن  می

 Aceret et  باشن کشی میو باک ری یمارچ کش

2001 ,.al) . اين مرجانم رشتتحه  4دي رپن های 

 ين،سینیو ر ي ،ريو عم ه ترين آنها ستینیو  که 

ستتتینیو ريولن،  دی هتتايتت رو ستتتینیو رين،

 ،، ستتتینیوفل ستتتی بیلینستتتیتنتیتوفل ستتتین   

 ،ستتینیوفل ستتو ي ، دی هی روفل ستتی بو ي   

و فل ستتی بیالي  می باشتتن    ،فل ستتی بیو ي 

 Alino et al., 1992؛ Anjaneyulu &  Sagar, 

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

 بتتا  ،( Mayer & Gustafson, 2004 ؛ 1998

 عالوه بر  دارويی گونتتاگونخواص داشتتت ن 

به عنوان خواص ذکر شتتت ه در بتا ( از جملته   

و نیز مواد ضتتت   محرک هتتای ملبی و عرومی

ج ي  مطرح  داروهایمی توانن  به عنوان  ال هابی

                                                 
1 Sessile     
2 Biomedical 
3  Sinularia flexibilis: Anthozoa, subclass 

Octocorallia, order Alcyonacea, family 

Alcyoniidae  

، اين گونه مرجان مواد محافظ همچنینشتتتون . 

درون ستتلولی با نام کلی استتی های آمینه شتتبه  

کن  که با  تولی  می 5MAAsماي وستتتیورين يا 

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

 کنتت بند  محتتافظتتت می پرتو فرازيتتاد نور و 

 Michalek-Wagner & Bowden, 2001).  اين

 جنساز  تک ستتلولی مرجان نرم با نوعی جلبک

 ،نام دارن  6ز وکستتتان ال ها که عموماًدينوفالژ 

يک موجود واح  ا هم دارد و ب یزن گی همزيس 

دهن . ز وکستتان ال را تشتت یل می 7يا هولوبیونت

از مواد آلی  %011گونه مرجان تا ح ود بس ه به

حیاتی و انرژی مورد نیاز میزبان مرجانی خود را 

های ف وستتتن ز به ب ن فرآوردهاز راه جتابجتايی   

 اينها کنن  و ب ون حضتتور آن مین میأًمرجان ت

 ,Khalesiمرجان مادر به ادامه زن گی نیستتتت  

های همزيستتت  بیشتت ر مرجان بنابراين،(. 2008

جهتت بازمان گی و رشتتت  به ح امل نور برای  

فرآين  ف وتروفی به وستتیله ز وکستتان ال نیازمن   

 .ن هس 

که ن یجه  موجودشتتتواه  با بررستتتی 

 يیداروبتتالقوه ترکیبتتات فعتتا   روی ژوه پ

 بوده ان ، ثابت ش ه است S. flexibilis حاصل از

وی ر صورت گرف ه با ترين شتمار تحقیقات که 

بوده و اين گونتته مربوط بتته  Sinulariaجنس 

یت خاصتت ،آن م ابولیت های ثانويه برای بیشتت ر

4 Diterpenes 
5 Mycosporine-like Amino Acids  
6 Zooxanthellae     
7 Holobiont 
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  استتتتتگزارش شتتتت ه ضتتتت  ستتترطتتانی  

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

جهتت کتاربردهای    برداری از اين مواد در بهره

ی انجام تحقیقات براپزش ی، دارويی و صنع ی، 

صتتورت به ياد شتت هگستت رش مواد مدی  مرجان 

 و ،دارويی و صتتتنع ی در آينتت ه هتتایفرآورده

برای چنین منبع بالقوه ای از  روزافزونتقاضتتای 

ز ها و نیبازبینی آنمنظور  ستتمی دارويی به مواد

مم ن استتتت به  ،انجام مطالعات تخصتتتصتتتی

 برداری بی  از حت  از منابع طبیعی مرجان  بهره

بر اين اساس، توسعه مواد درمانی از  گردد.منجر 

اين مرجتان در آينت ه نیازمن  راه ارهای پاي ار   

 م ت خواه  بود.  درازدر برداری جهت بهره

نور جهتتت وابستتت گی اين مرجتتان بتته 

کستتتب انرژی بتازمتانتت گی و رشتتت  از طري    

ذيه ، ضمن آن ه نیاز به تغف وتروفی ز وکستان ال 

رسان ، از آن را در محیط پرورشی به ح امل می

وه، به عالنظر ام صادی نیز به صرفه خواه  بود. 

 هتتایاين جتتانور بتته روش طتبیعی  افتزايت   

 و نیز از راه 2شتت اف گی ، 1زنیجوانهغیرجنستتی 

اين گیرد؛ روش اخیر صتتتورت می  3زدنملمتته

ستتتازد تا از يک کلنی مول  ام تان را فراهم می 

های مرجان تع اد زيادی مطعات کوچک يا ملمه

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

  کتته بتته کلنی اولیتته آستتتیبی وارد شتتتود  اين

  Connel, 1973 ؛Soong & Chen, 2003).  با

                                                 
1 Budding 
2 Fission    
3 Fragmentation    

ي ی از  با ارزش، هتای جويی از اين ويژگیبهره

 وزن زن هتوان بخشی از آن می باراه ارهايی که 

هتتای بتترای پژوه متورد نتیتتاز مترجتتان را    

پرورش محصور اين  ،فراهم کردبیوت نولوژيک 

همراه بتا بتا بردن دان  پتايه برای     مهرگتان بی

 باشت . ها در محیط بست ه می نیازهای رشت ی آن 

ری و پرومستت لزم فنون پیشتترف ه آبزی  اين کار 

ويژه گونه  همچنین کتاربرد تیمتارهای زيستتت ی  

منظور رشتتت  بهینه و تولی  مطلوب  به مرجتان 

ر دبنابراين،  باشتتت .های مورد نظر میم تابولیت 

 بیوسن زام ان چگونگی رش  و پژوه  حاضتر  

با نام  S. flexibilis  عم ه م ابولیت ثانويه  سم(

 در (.Aceret et al, 2001  4فل ستتتی بیاليتت 

 .ش  سیرشرايط آزمايشگاهی بر

 

 هامواد و روش

آزمايشتتگاه بیوت نولوژی  تحقی  دراين 

 هلن  کشتتتور در دانشتتتگاه واگنینگن وامع دريا

 Sinularia flexibilisمرجان نرم گونه  انجام ش .
 5ها وامع در باغ وح  برگراز مرکز نگه اری آن

، اين باغ وح شتتهر آرنهم هلن  تهیه شتت . در  

 با شتتوری C 71°در آب  مرجاناين  توده های

اين توده  چون  . نشو نگه اری می درصت   43

 ، رنیگمی ريشه  نی واح  اصلیتتتاز يک کل ها

بتتا ان قتتا   هستتت نتت .  6ر ژن ی ی ي ستتتانظاز ن

 بیوت نولوژی های مرجتتتتان به آزمايشگاهنمونه

4 Flexibilide      
5 Bugers' zoo, Arnhem 
6 Clone    
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 ردها دريا در دانشگاه واگنینگن هلن ، اين نمونه

لی ر آب  ~٠٣١١محتتتتتتتتت وی   1های ويژهتانک

 C° ایتتتتتتدمو  درص   43±3/1 شوری شور با

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

 Khalesi etجريان آب در رشتت  اين جانوران  

 ,al.)،   1جريان آب م الطم−s cm ~6طور ( به

و جريان کم و   گرديدر تانک برمرار پیوستتت ته  

بی  ي نواخت آن در ستترتاستتر تانک به وسیله 

در با ی  .تعیین ش  SENSA RC2جريان سن  

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

نصب گردي  و برای  (VHO01111,بازده با   

ساعت تاري ی تنظیم  07ستاعت روشنايی،   07

ه وسیلش ت نور در نقاط مخ لف تانک به شت . 

دامنه  سنجی ه ش  و LI-COR, Li250نورستن   

م غیر  s2-m quanta mol-1 311تتتا  12آن از

 مبالً های نوری برای رش  مرجانبود. اين ش ت

 ,Tsai & Liu   ان مورد استتت دتاده مرار گرف ه 

ای تهیه، هتای ملمته  از کلنی اولیته برش (. 2005

پی وی سی چسبان ه و  صتتدحات کوچکروی 

تايی  4گروه  2 صورتبه در نقاط مخ لف تانک

های . ملمهملمه( 73 تع اد کل=  مرار داده ش ن 

س و پ ها چسبی ن هد ه به پايه 0-7 مرجان طی

، ستتتازگاری با واکن م ت چن  هد ه آن، به از

مورد بازبینی مرار  هامحیط جت ي  و رشتتت  آن 

   گرفت.

های مرجان در نرخ رشتت  تک تک ملمه

 طور هد گی بهبههتا(  هتا  می روکلنی همته گروه 
                                                 

1 Eco-deco sys., Dymico-Model 1000 
2 Buoyant weight      

گیری شتتت . ان ازه هد ه( 01  روز 007مت ت  

 کوچک هصدح نمونه ها، هر هد گی توزينبرای 

به آن چسبی ه  ملمه کهوی ستی   پی ستوراخ ار 

 ، بامواد خارجی از صتتتدحه پس از زدودن  بود

دارای  (گرممیلی ±10/1 دمت  ترازوی ديجی ا 

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

و در صتتورت مشتتابه بودن  (2 وزن شتتناور شتت 

توزين ملمه ها در  با .ش  یاوزان حاصتله ثبت م 

ر ها با کسملمه هد گی تداوت در اوزان ،هد ه هر

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

 برآورد مرجان ملمه های  وزنعنوان افزاي  به

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

 =Δt1lnW-2(lnW μ/(با فرمو   (در روز μويژه  

ی = وزن در ان ها2Wمحاستتتبه گردي  که در آن 

 (Δt  = وزن در اب  ای هر هد ه1W و هر هد ته 

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

2 × µ  7991Vago et al., . برآورد ش ) 

 

 دیالیب یفلکسسنجی مقداراستخراج و 

پس از خشتتتک هتتای مرجتتان نمونتته 

، بر طب  تعیین وزن خشتتتک آنها و 4انجمتادی 

 ,Michalek-Wagner & Bowdenروش  

طور  بتتهمورد استتت خرار مرار گرف نتت . ( 1997

با  ستتته بار بافت خرد شتتت ه مرجانخالصتتته، 

3 Doubling time        
4 Freeze-drying      
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 2ستتتاعت،  7 فواصتتتل زمانی در 1دي لروم ان

ش ن  آمیخ هپس از روز اس خرار و  4ساعت و 

 Prevail ستتت ون   HPLCبا دستتت گاه  ،با هم

Phenyl, Eluent: 50% Acetonitril, 

50%MilliQ, UV at 210 nm)  فرآينتت  کمی

 هایطیف ستنجی صورت گرفت. برای اين کار، 

فل ستتتی با  هتای بازجذب ماده جتذبی و زمتان  

درياف ی از پروفستتور بروس  ،استت ان ارد بیالي 

 ،اس رالیا(کو ینزلن ،  -جیمزکوکبودن  دانشتگاه  

 به HPLCن اي  حاصل از تجزيه شت ن .   تطبی 

در هر گرم وزن  فل سی بیالي  صتورت درصت   

 ان .خشک مرجان بیان ش ه

 

 بحث نتایج و

های حاصل از افزاي  داده :مرجان رشد

 مرجان نرمهای ملمهوزن در مقايسه با وزن اولیه 

S. flexibilis  هتتا و میتتانگین افزاي  وزن آن

، 0 ش ل  است شت ل نمودار رشت  ارا ه ش ه  به

 اهبررسی افزاي  رش  هد گی ملمه الف و ب(.

هد ه نشان داد که اين  01م ت بهدر آزمايشگاه 

 ودبمادر به رش  گونه در ستامانه پرورشی بس ه  

هتتا و افزاي  وزن متتابتتل توجهی در تمتتام گروه

انگر بیتت. ن تتاي  همچنین ديتت ه شتتت هتتا(  کلنی

های  ( ملمه=n 73، %011بتازمتان گی مطل     

                                                 
1 Dichloromethane 

هد ه   01مرجان در شرايط آزمايشگاهی در طو  

های شناور، نرخ رش  با اس داده از وزن . نباشمی

 02-١٠×٠١−٣ در روز( برابر با µها  ويژه ملمته 

در روز برآورد گردي  که در مقايستتته  با مقادير 
های ستتتخت در روز برای مرجان ≈7-0×٠١−٣

( بستتتیار Vago et al., 1997در محیط طبیعی  

عات مط رش  بررسی در چن  هد ه او با تر بود. 

ها کمی افزاي  يافت که مرجان، نرخ رشتتت  آن

علت مصرف انرژی جهت ترمیم آسیب  به شاي 

ا توجه ب بنابراين،ها باش . ناشی از برش آنباف ی 

هتای تازه برش ياف ه به يک دوره  بته نیتاز ملمته   

تر های زودبازيافت، فرآين  طبیعی رش  در ملمه

وع بايس ی با سرعت بیش ری شر ماع تاً ،چسبی ه

 هایشتت ه باشتت . بنابراين، رون  کلی رشتت  ملمه

ارده آسیب و دامنهبه  مرجان در اين مطالعه ظاهراً

بازيافت، و  م ت زمانهتا،  نتاشتتتی از برش آن 

 ها بستت گی داشتت ه استتت.ان ازه نستتبی اولیه آن

هايی که ش ت نور همچنین، مم ن استتت گروه

بس ه به  (s 2-mol quanta mµ 011-1<کم ری  

  رش ،محل اس قرارشان در تانک دريافت کردن 

کم ری داش ن . کاه  رش  در نور کم  بس ه به 

هتتای همزيستتتت گونته( برای برخی از مرجتان  

 (.   Durant, 2006است  گزارش ش ه 
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 .Sهای وزان شناور قلمها(، و ب( میانگین 11الف( مقایسه وزن اولیه و وزن نهایی )هفته  -1شکل 

flexibilis هفته در شرایط آزمایشگاهی. 11ها در طول در تمام گروه 
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 از راه شکافتگی و جدایی رشته حاصله در پایه کلنی؛ اس. فلکسی بیلیسالف( ازدیاد  -2شکل  

ماه که با پیکان  2پس از کم و بیش ازدیاد از طریق جوانه های رویشی در جوانب پایینی قلمه ها 

   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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-های جانبی در سط  ملمهروي  جوانه 

 7 ش لنزديک به پايه مشاه ه ش    ها عموماً

 است ( که در محیط طبیعی نیز گزارش ش هب

 Bastidas et al., 2004ها در (. پی اي  جوانه

 افزاي عنوان ابزاری جهت اين گونه به

. (Fautin, 2002  غیرجنسی پیشنهاد ش ه است

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

 7 ش ل  رخ داد S.  flexibilis  اصلی هایکلنی

ای از ماع ه کلنی شروع ( که با انشعاب رش هالف

شود و پس از م تی با رش  بیش ر و چسبی ن می

 ار ا ش ه، کلنی مس قلیبه کف، از پايه اصلی ج 

 .کن ايجاد می

گر اين ه بیان بروز اين دو پ ي ه عالوه بر

رف ار طبیعی رشتت  اين گونه در محیط پرورشتتی 

 دو برابراستتت، نشتتان دهن ه توانايی مرجان در  

گیری از انواع خود بتتا بهرهوزن ستتتتاخت تن   

افزاي  صعودی  باشت . می ام اناتستاخ  ارها  

 ،زنی در اين مرجانجوانهويژگی وزن ب ن و نیز 

شود که بیانگر ای میريخت شاخه منجر به بروز

 ب ياطور پیوس ه ادامه میبه ورشت  نمايی است  

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

انبوه اين گونته جهت تأمین ماده زن ه  زم برای  

 اهمیت یمطتالعتات و کاربردهای بیوت نولوژي   

تمامی  (%011  بازمان گی مطل  ستتزايی دارد.به

در  S. flexibilisهای اصتتتلی ها و نیز کلنیملمه

متاهته مطتالعته در مقتايستتته با       3طو  مت ت  

انگر ، بیهای پرورش ياف هبازمان گی ساير مرجان

ستتتازگتاری کامل و توان پرورشتتتی اين گونه  

های ستتتخت مرجانبرخی از برای  باشتتت . می

طبیعی  دارای استتت لتتت آه ی( کتته در محیط 

، %47 بازمان گینرخ های  ،پرورش داده شتت ن 

 گزارش شتتتت همتتاه  02پس از   %2، و 02%

 Connel, 1973؛ Highsmith, 1982.)  در يک

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

 02پس از  formosa Acroporaمرجان سخت 

متتاه در محیط طبیعی گزارش شتتتت ه استتتتت 

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

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

ای از هد ه در مقايستته با زمان مذکور در گونه 1

در محیط هد ه  41بته م ت  مرجتان ستتتختت   

بستتتیار  (Edmunds & Davies, 1986  طبیعی

نظر رستت  صرفنظر میبنابراين، به کوتاه تر بود.

پرورش مرجان  ای و ژن ی ی،گونه هایويژگیاز 

عامل مؤثری  در محیط پرورشی مهارش ه  بس ه(

 S. flexibilis در رش  مطلوب و بازمان گی با ی

 در شرايط آزمايشگاهی بوده است.

ل در ش  :فلکسی بیالیدسـنجی  مقدار

 م هع مقادير استت خرار شتت ه م ابولیت ثانويه، 4

S. flexibilis   در هر گرم  گرممیلیبر استتتاس

ها نشان داده ش .وزن خشک ملمه

 



 1811، خالصی

43 

 
 

 .در شرايط آزمايشگاهی S. flexibilisمرجان نرم  (=n ١٢های  غلظت فل سی بیالي  در ملمه -4ش ل  

Figure 3- Flexibilide content in the fragments of the soft coral S. flexibilis under laboratory 

conditions. 

 

 تتتا  ≈ 0/1دامنتته غلظتتت اين متتاده از 

وزن خشک  گرم ازگرم در هتتتتر میلی ≈ 72/1

حتت  بتتا ی اين  هتتای مرجتتان م غیر بود.ملمتته

شتتتت ه برای  هتتا برابر بتتا مقتتادير يتتادغلظتتت

های ثانويه اين گونه در محیط طبیعی  م تابولیت 

 ,Michalek-Wagner & Bowdenباشتتت   می

ي  فل سی بیال، مقادير کم ر وجود(. با اين 1997

 3-1های کوچک  در اين پژوه  کته از ملمته  

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

اصلی  های ثانويهياف ه باشن  که غلظت م ابولیت

به ان ازه کلنی آن فرق  بستتت ه S. flexibilis در

هتتای تدتتاوت (.Maida et al., 1993کنتت   می

عالوه بر تتأثیر اح مالی   ،4 شتتت تل موجود در 

 تن علت میزان ها، مم ن استتت به ان ازه ملمه

 .باش  ها در مومع برداشتناشی از دس  اری آن

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

برای استتت خرار فل ستتتی مطالعه  دي لروم ان( 

حال  مناستتب جهت ؛ ان خاب می باشتت بیالي  

در موجودات  بتازبینی م تابولیتتت هتای ثتانويتته    

 . برای مثتتا ،حتتا ز اهمیتتت استتتتت دريتتايی

Cavalcanti  برد ربتتا کتتا (2008 و هم تتاران

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

، پژوه همچنین در چن ين  دستتتت آوردن .ه ب

مخلوطی از اين حال  ها و نیز اتانو  استتت داده 

. داده های (Siamopoulou et al., 2004شتت   

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

 گذشتتت ه از رستتتن . نظر میه بیالي  کارآم تر ب

ر د فل سی بیالي اس خرار میزان در  موثرعوامل 

، اين ياف ه مهم استتتت که اين گونه پژوه اين 

شترايط پرورش آزمايشگاهی نیز مادر  مرجان در 

ه میزان ب به بیوستتتن ز م ابولیت ثانويه عم ه خود

شتتناستتايی عوامل   ؛باشتت می مابل ان ازه گیری

تأثیرگذار در میزان ترش  اين مواد نیاز به تحقی  

 بیش ری دارد.

 نهایی گیرینتیــجه

  کتته دهتتن تتاي  اين تحقی  نشتتتان می

عنوان نمونه شتاخصی   به ،S. flexibilisپرورش 

هتای نرم بتا توانتايی تولیت  ترکیبات     از مرجتان 

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

اين گونته با بازمان گی با  و   ،همچنین استتتت.

مادر به  رشتت  مناستتب در شتترايط آزمايشتتگاهی

 ستتتی فلتولی  م ابولیت ثانويه عم ه خود با نام 

نتته و بتتا پرورش اين گوبتتاشتتتت . میبیاليتت  

های مشتتتابه، الب ه با با بردن دان   زم  مرجان

 نتواها، میپیرامون زيستت شتناسی پرورشی آن  

نیتاز بته تولی  انبوه اين جانوران را    بخشتتتی از

ناوری فها و کاربردهای زيستتت بررستتیجهت 

هتتای اين يتتاف تتهگیری از بتتا بهره برآورده نمود.

توجتته بتته توان بتتالقوه موجود در  تحقی  و بتتا

هتتای جتتنتتوبتتی ايران از نظر گونتتاگونی  آب

های  مهرگان مشابه، انجام پژوه ها و بی مرجان

توان  راهگشای اس داده در اين زمینه میگس رده 

 .رددگاز اين موجودات در آين ه  یبیوت نولوژي 

 تشکر و قدردانی

از پشتتت یبتتانی متتالی دولتتت جمهوری 

برای انجام اين تحقی  سیاسگزاری اسالمی ايران 

همچنین نگارن ه از هم اری  آيت . عمتل می ه بت 

جهت آماده سازی  Fred van den Endصمیمانه 

 نماي .آزمايشگاه و مواد تش ر می
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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.  

                                                 
 Corresponding author: M . K. Khalesi         Tel: 09101000625                   Email: khalesi46@gmail.com  

mailto:khalesi46@gmail.com

