






ترکیبات فعال زیستی

مرجان ها و خیارهای دریایی

مؤلفان:

فلورا محمدی زاده

امیر هوشنگ بحری

مریم احسان پور

مجید افخمی

1396



 شابک                     :  978-964-1047-45-2  
 شماره کتابشناسی ملی      :  4847595  

 عنوان و نام پدیدآور  : ترکیبات فعال زیستی مرجان ها و خیارهای دریایی / مؤلفان فلورا محمدی زاده...]و دیگران[.
 مشخصات نشر  : بندرعباس: دانشگاه آزاد اسالمی  ، واحد بندرعباس،   1۳96. 

 مشخصات ظاهری  : 108 ص. : مصور، جدول.
 یادداشت           :  کتابنامه. 

 موضوع            : مرجان ها
Corals :            موضوع 

 موضوع           : خیارسانان دریایی
Sea cucumbers :           موضوع 

 موضوع            : ترکیب های زیست فعال دریایی
Marine bioactive compounds* :           موضوع 

 موضوع            : تکنولوژی زیستی دریایی
Marine biotechnology :           موضوع 

 رده بندی دیویی  : 59۳/6
   QL۳77   /رده بندی کنگره              :    1۳96 4ت4م 

 شناسه افزوده  : محمدی زاده، فلورا،   1۳55 -   
 شناسه افزوده                   : دانشگاه آزاد اسالمی. واحد بندر عباس

 وضعیت فهرست نویسی   : فیپا

محل توزیع : دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

تلفن تماس:  ۳۳664405- 076

ترکیبات فعال زیستی مرجان ها و خیارهای دریایی

مؤلفان:

فلورا محمدی زاده، امیر هوشنگ بحری، مریم احسان پور و مجید افخمی

چاپ اول: 1۳96

               شمارگان : 2000 نسخه                                    قطع : وزیری                             قیمت: 7500 تومان

ISBN: 978-964-1047-45-2                                                     978 -964-1047-45-2 :شابک      

کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر، نسخه برداری و ترجمه برای دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس محفوظ است.



فهرست مطالب

عنــوان                                     صفحه

مقدمه ......................................................................................................................................................................     7

فصل اول: کلیات

1-1 فرآورده های زیستی ........................................................................................................................................    13

2-1 مقاومت آنتی بیوتیک ها ...................................................................................................................................    13

   1-2-1 مروری بر باکتری های بیماریزای انسانی ..............................................................................................    14

3-1 تنوع زیستی دریا و ترکیبات فعال زیستی ......................................................................................................    17

4-1 جداسازی ترکیبات فعال بیولوژیک از منابع طبیعی ........................................................................................    18

19    ......................................................................................................................................... BST 1-4-1 آزمون   

20    ............................................................................................... )Artemia salina( 1-1-4-1 آرتمیا سالینا      

فصل دوم: مرجان ها

1-2 مرجان ها .........................................................................................................................................................    25

   1-2-1 رده بندی مرجان ها .................................................................................................................................    27

   1-2-2 آناتومی مرجان های آبسنگ ساز .............................................................................................................    28

   4-2-2 تغذیه مرجان ها ......................................................................................................................................    29 

1-2-3 تولید مثل مرجان ها ...................................................................................................................................    30

6-2-2 همزیستی مرجان و زوگزانتال.....................................................................................................................    31

3-2 پراکنش آبسنگ های مرجانی وشرایط گسترش آن ها ....................................................................................    33

   1-3-2 شرایط رشد مرجان ها .............................................................................................................................    33

   2-3-2 نور و عمق .............................................................................................................................................    33

   3-3-2 دما .........................................................................................................................................................     34



عنــوان                                     صفحه

   4-3-2 رسوب گذاری و کدورت آب ..................................................................................................................    34

   5-3-2 شوری ...................................................................................................................................................    35

35    ..................................................................................................................... )UV( 6-3-2 اشعه ماوراء بنفش   

   7-3-2 در معرض هوا قرار گرفتن ....................................................................................................................    35

   8-3-2 آلودگی ..................................................................................................................................................    36

   9-3-2 طوفان و تغییر ناگهانی هوا ...................................................................................................................    36

  10-3-2 تاثیرات انسان بر مرجان ها ..................................................................................................................    36

4-2 انواع صخره های مرجانی ..............................................................................................................................     37

   1-4-2 آبسنگ های حاشیه ای ..........................................................................................................................     37

   2-4-2 آبسنگ های سدنما ...............................................................................................................................     38

   3-4-2 آبسنگ های حلقوی ..............................................................................................................................    39

5-2 آبسنگ های مرجانی خلیج فارس ...................................................................................................................     40

   1-5-2 تنوع و پراکنش ....................................................................................................................................     40

   2-5-2 تهدیدها ................................................................................................................................................     42

6-2 خواص زیستی مرجان ها ................................................................................................................................    43

فصل سوم: خیارهای دریایی

1-3 خیارهای دریایی ...........................................................................................................................................     53  

2-3 گونه های خیار دریایی شناخته شده در ایران ................................................................................................     55

3-3 ارزش غذایی خیار دریایی ..............................................................................................................................    57

4-3 ارزش دارویی خیار دریایی .............................................................................................................................    67

منابع مورد استفاده ..........................................................................................................................................    85



مقدمه

باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها،  از  ناشی  بیماری های  با وجود پیشرفت فوق العاده در پزشکی، 
هنوز هم یک تهدید عمده برای سالمت عمومی می باشند. در نتیجه تکامل مداوم میکروب های 
و  ترکیبات جدید  توسعه  برای  تقاضا  آنتی بیوتیک ها، همیشه  به  نسبت  آن ها  مقاومت  و  بیماریزا 
مؤثر ضد میکروبی وجود داشته است. درچند دهه گذشته تحقیقات جهت کشف سرنخ های جدید 
داروهای ضد میکروبی از خشکی به اقیانوس گرایش پیدا کرده است. اقیانوس ها حدود ۷۰ درصد 
 De( از سطح زمین را پوشانده اند و دارای پتانسیل نامحدود بیولوژیک و تنوع شیمیایی هستند

.)Vrites and Hall, 1994

تومور1، ضدسرطان2،  آنتی  مانند  مختلف  عمل  درجه  با  بیولوژیک  فعال  ترکیبات  از  تعدادی 
سمیت سلولی3، آنتی فولینگ4 و همچنین مواد آنتی بیوتیک تاکنون از منابع دریایی استخراج شده 
است. برخی از این متابولیت های ثانویه فعال با منشأ دریایی که دارای خواص ضد باکتری، ضد 
قارچی و ضد ویروسی قوی هستند به طور فراوان و متداول به عنوان آنتی بیوتیک استفاده می شوند 

.)Villa and Gernwick, 2010(

 Bickmeyer et( ارگانیسم های دریایی منبع بسیار عالی برای ترکیبات فعال زیستی هستند
al., 2005(. ترکیبات فعال زیستی شیمیایی را با توجه به منشأ بیوسنتتیک، نقش بیوشیمیایی 

می کنند.  تقسیم بندی  ثانویه  متابولیت های  و  اولیه  متابولیت های  به  آن ها  عمومی  عملکرد  و 

1-Antitumour      2-Anticancer 
3- cytotoxic     4-Antifouling
 
 



ترکیبات فعال زیستی مرجان ها و خیارهای دریایی8

از  احتمال وجود دارد که برخی  این  ثانویه دارای مکانیسم عمل متفاوتی هستند.  متابولیت های 
 Carballeria( آن ها ممکن است ترکیبات دارویی فعال برای انسان و مفید برای علم پزشکی باشند

.)et al., 1996

بی مهرگان دریایی صرفاً بر مکانیسم های ایمنی ذاتی تکیه دارند. اجزا سلولی که هر کدام به 
وسیله هموسیت هایی که میکروب ها را فاگوسیتوز و مواد محلول ضد میکروبی و سایتوتوکسیک 
را ترشح می کنند، مشخص شده اند. در این راستا بی مهرگان دریایی منبع بالقوه امیدوارکننده از 

.)Abubakar et al., 2012( ترکیبات ضد میکروبی با مکانیسم عمل جدید هستند

ارگانیسم های دریایی حالل هایی از جنس گلیکوپروتئینی را در اطراف خود ایجاد می نمایند که 
محل تجمع کلونی های انواع باکتری ها، قارچ ها، تک یاخته ای ها، دیاتومه ها و سایر میکروارگانیسم های 
دریایی می باشند )Hellio et al., 2000(. موجودات دریایی کم و یا فاقد تحرک مثل خیارهای 
عوامل  از  دارند.  قرار  میکروب ها  مختلف  انواع  تأثیر  تحت  مرجان ها  و  دریایی  توتیاهای  دریایی، 
مؤثر در فعالیت های ضدمیکروبی در موجودات دریایی عالوه بر مکانیسم ایمنی ذاتی و همزیستی 
باکتریایی )Strahl et al., 2002(، لیزوزوم ها نیز ممکن است نقش مهمی را در مکانیسم دفاعی 
با داشتن  ایفا کنند. فعالیت باالی شبه لیزوزومی در عصاره طبیعی مایع سلومی  در خارپوستان 
.)Shimizu et al.,1999( خاصیت آنتی باکتریال در چندین گونه از خارپوستان گزارش شده است

و  بی مهرگان چسبنده  در  اطمینان  قابل  راهکار  یک  عنوان  به  باکتریایی  دفاع شیمیایی ضد 
غیرمتحرک و کم تحرک مطرح می باشد )Wahl and Banaigs, 1991(. پیشرفت های ملکولی 
اخیر ثابت نموده که برخی از میکروارگانیسم های هم زیست با این بی مهرگان با تولید یا فعالیت های 
متابولیک خود باعث تولید ترکیبات طبیعی خاصی می گردند و این ترکیبات طبیعی عامل مکانیسم 
دفاعی از میزبان خودشان می گردند. یکی از این راه ها توقف فعالیت رشد باکتری ها و نهایتاً ایجاد 
انجام  را  دفاعی  مکانیسم  این  باکتری ها  سلول های  مستقیم  مرگ  طریق  از  یا  و  رشد  عدم  هاله 

.)Paull et al., 2008( می دهند

در واقع اکثر داروهای ضد باکتریایی و ضد قارچی از منابع بسیار محدودی تهیه می شوند و 
این  برای  مناسب تر  با عملکرد  و  منابع جایگزین  آوردن  بدست  لذا  دارند  یکسانی  عملکرد  اساساً 
داروها بسیار الزم و ضروری است. طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که پپتیدهای 
ضد میکروبی، بخش عمده ای از دفاع ایمنی درون زاد را در بی مهرگان دریایی تشکیل می دهند. این 




