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  (Spirulina platensis)خواص درمانی و تغذیه اي جلبک اسپرولینا

  3مریم قربان پور ،2ایمان یوسفی جوان،*1سیده زکیه موسوي

  m.bahrami.grdo@gmail.comولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه دانشجوي کارشناسی ارشد ت-1

  گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریهعضو هیئت علمی  و استادیار-2

  دانشجوي کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه- 3

  

  چکیده

می باشد نخ مانند و میکروسکوپی بوده و ساکن نواحی کم عمق و قلیایی اسپرولینا یک سیانوباکتر رشته اي 
از پروتئین، اسیدهاي چرب ضروري مثل گامالینولنیک، ویتامین  دریاها و دریاچه ها می باشد. اسپرولینا غنی

انین میباشد. یکی از مهمترین ویژگی هاي این جلبک نداشتن نگدانه هایی مانند فایکوسیها، مواد معدنی، ر
دیواره سلولزي است که باعث میشود جذب مواد مغذي بسیار راحت صورت گیرد. اسپرولینا داراي ارزش 

و از سوي سازمان جهانی بهداشت به عنوان غذاي برتر شناخته شده است البته در کشور وده غذایی باالیی ب
این  در مناطقی مانند مکزیک و آفریقا به عنوان غذا مصرف میشود. هایی مانند ایران کمتر شناخته شده اما

همچنین در جلبک داراي خواص درمانی از جمله ضد ویروسی، ضد سرطانی، تقویت سیستم ایمنی میباشد 
خواص درمانی و دارویی بر  مروري درمان چاقی و پیري مورد استفاده قرار میگیرد. هدف از این پژوهش

  اسپرولینا میباشد.جلبک 

   

  اسپرولینا، جلبک، ضد سرطان، مواد مغذي کلمات کلیدي: 
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   مقدمه

جهانی بهداشت به عنوان غذاي اسپرولینا یکی از ریز جلبکهاي غذایی پر کاربرد است که از سوي سازمان 
    پالتنسیس اسپیرولینا جلبک). 1390، و همکاران الهیجانیتوکلی  برتر شناخته شده است (

(Spirulina platensis)  لب و شور آبهاي ویژه به مختلف محیط هاي در که بوده آبی - سبز جلبکهاياز 
اسپرولیناهاي مهم  Spirulina و Arthrospiraدو جنس . )2004، و همکاران(هیو میشود یافت شور

خوراکی هستند. این دو جنس از نظر ریخت شناسی با هم متفاوت بوده و در نوع چرخش، توزیع منافذ در 
اسپرولینا متعلق به سیانو ). 2000دیواره سلولی، قطر و نوع قطعات تریکوم نیز باهم اختالف دارند (تود، 

و به جلبک هاي پروکریوتی تعلق دارند (وارگا، سیس و ماکسیما دارد باکتري ها می باشد و دو زیر گونه پالتن
1999.(   

  
  جلبک اسپرولینا 

  اهمیت غذایی اسپرولینا

 کاربردهاي و محصوالت تولید براي مهمی زیستی منابع شیمیایی، ترکیبات تعادل دلیل به ها ریزجلبک
 قرار استفاده مورد دام وخوراك غذاها اي تغذیه ارزش ي دهنده بهبود عنوان به توانند می و بوده جدید
 ترکیبات ها، اکسیدان آنتی ،دانه ها رنگ غیراشباع، چرب اسیدهاي مانند ارزشمند مواد حاوي ها آن .گیرند

 شکل به ها فروشگاه در را ها جلبک ریز از شماري بی مخلوط هستند زیستی فعال ترکیبات دیگر و دارویی
 چنین هم ها آن .یافت توان می غذایی هاي مکمل عنوان به مایعات و ها لپاستی کپسول، پودر، قرص، هاي
 غیر هاي نوشیدنی و ماست نبات، آب ها، اسنک نان، ها، بیسکوئیت پاستا، مثل غذایی محصوالت با توانند می

 و چین آمریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، هاي کشور در .دهند نشان بخش سالمتی اثرات و شوند ترکیب الکلی
 جلبک ریز با گر عمل غذاهاي فروش زمینه در جدي هاي فعالیت غذا کننده توزیع و تولید شرکتهاي تایلند

 غذایی هاي سامانه با ها جلبک ریز زیستی ي توده ترکیب قابلیت .اند داده انجام ها سیانوباکتري و ها
 مثل غذا طبیعت و مکانیکی و حرارتی فرایندهاي مثل آن شدت و شده برده کار به فرایند نوع به مشروط
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 ها، پروتئین غذایی ترکیبات بین هاي واکنش چنین هم و شده هوادهی خمیري هاي سامانه ژل، امولسیون،
 با ها جلبک ریز ترکیب اي، تغذیه و رنگی خواص بر عالوه .باشد می ها نمک و قند ها، لیپید ها، ساکارید پلی

کند (گوویا و  ایجاد غذاها رئولوژیکی و ریزساختاري صخوا در داري معنی تغییرات است ممکن غذاها
 اى، تغذیه ارزش داشتن بر عالوه که شود مى اطالق محصوالتى به فراسودمند غذاهاى). 2008همکاران، 

 جلبک زیستى توده ). افزودن2005باشند (ناکانو،  نیز کننده مصرف براى بخش سالمت و درمانى اثرات داراى
 ها باکترى رشد تقویت و تحریک اصلى علت .شود مى ها آن شدن فراسودمند سبب ىغذای هاى فراورده به

 آمینه اسیدهاى با فراورده ى پایه محیط اى تغذیه سازى غنى سیانوباکتر، ى توده زیست افزودن از پس
 اسپرولینا یکی از نوید بخش ترین ریز). 1998و همکاران،  رادااست (پا شده گزارش ها ویتامین و ضرورى

جلبک ها می باشد که از سوي سازمان بهداشت جهانی به عنوان بهترین راه حل براي فردا و همچنین به 
. فواید و برتري این ریز جلبک نسبت به سایر منابع غذایی گیاهی و عنوان غذاي برتر اعالم گردیده است

پالتینسیس غنی از رولینا اسپ). 1393دیگر جلبک ها بسیار زیاد و قابل توجه است (خزایی پور و شهیدي، 
نوع اسید آمینه بوده و پروتئین هاي ان کیفیت باالیی دارند، همچنین شامل  18مواد مغذي است. حاوي 

(  و عناصري مانند پتاسیم و آهن است E ،K ،A(بیشتر از جگر گاو)  B6،B12 ، B8 ،B2انواع ویتامین هاي 
از اسپرولینا به طور عمده به علت ویژگیهاي تغذیه اي  اهمیت استفاده ).1393اسالمی مشکانی و همکاران، 

و  B12درصد وزن خشک، ویتامین ها به ویژه ویتامین  70تا  60همچون میزان باالي پروتئین بر حسب 
، اسیدهاي آمینه ضروري، مواد معدنی به ویژه آهن، رنگدانه هاي فایلکوسیانین و  Aپیش ساز ویتامین 

 ها ریزجلبک ).1390است (الهیجانی و همکاران،  GLAه گامالینولینیک اسیدهاي چرب ضروري به ویژ
 بیسکوئیت، نان، مانند هایی فرآورده به افزودن پی در که هستند طبیعی رنگهاي و مغذي ترکیبات غنی منابع
 به پالتنسیس اسپیرولینا .شود می آنها فیزیکی خواص بهبود باعث اي تغذیه ارزش بهبود عالوه بر ژله، و کیک
 استفاده غذایی مواد سازي غنی براي زیاد فایکواریترین و هاي فایکوسیانین رنگدانه و پروتئین محتواي دلیل

 بهبود براى غذایى ى دهنده کاربرد بالقوه اسپرولینا به عنوان اجزاء تشکیل .)1391دارد(سهیلی و همکاران، 
 و غالت شده، تخمیر شیرهاى و ها نوشیدنى غذایى، هاى مکمل مانند محصوالتى بخش سالمتى خواص

 و ساالد هاى سس ها، سوپ ها، اسنک ها، بیسکویت قنادى، محصوالت و ها کیک دسرها، نانوایى، محصوالت
از ). 2006است (اسپلور،  رفته کار به ...و لبنى پایه بر هاى نوشیدنى ماست، بستنى، مانند لبنى محصوالت

د شده است زیرا قابلیت تولید مواد غذایی متراکم با کیفیت باال در این جلبک به عنوان غذایی براي آینده یا
نداشتن دیواره سلولزي است که ). 1389مقایسه با سایر جلبک ها کارآیی بیشتري دارد ( قائنی و همکاران، 

%) 4باعث میشود جذب مواد مغذي بسیار راحت صورت گیرد. کم بودن میزان اسید نوکلئیک (کمتر از 
یکی از از برتري هاي این جلبک نسبت به سایر منابع پروتئینی مشابه میباشد. (خزایی پور و اسپرولینا 
  ). 1393شهیدي، 

  خواص درمانی اسپرولینا
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 به که است پروتئینی یلیفایکوب فایکوسیانینفایکوسیانین یکی از پروتئین هاي مهم در اسپرولینا میباشد، 
 این در . است شده ارائه آن از گوناگون فارماکولوژیک واصخ داشتن بر مبنی متعددي هاي گزارش تازگی
 تجربی مطالعات طی فایکوسیانین اعصاب و کبد محافظتی خواص التهاب، ضد اکسیدان، آنتی اثرات رابطه،

شود  موثر واقع پارکینسون و آلزایمر درمان در تواند می ماده ). این2003(رومی و همکاران،   اند شده ذکر
 در میلوئیدي مزمن لوکمی و مخاطی -پوستی هاي سرطان از در پیشگیري مهمی بسیار نقش چنین هم

 شیمی داروهاي با شدن جایگزین به قادر ها سرطان درمان در ).  فایکوسیانین2010دارد (چن،  انسان
 بیماري درمان در پروتئین این ). از2004، و همکاران است (سابشینی شدید جانبی عوارض داراي درمانی

 استفاده پوستی هاي مراقبت ترکیبات داروهاي و مرکزي عصبی سیستم یهاي بیمار فشار خون، کلیه، هاي
اسپرولینا داراي دیواره نرم ). 2005، و همکاران است (لی شده اثبات خوبی به درمانی آن اثرات و شود می

ضر سرطانی و تقویت  و داراي خاصیت ضد ویروسی،است که شامل ترکیبی از قندها و پروتئین میباشد 
مطالعات آزمایشگاهی نشان سیستم ایمنی میباشد در حالی که اثر نامطلوب بر روي سلولهاي انسان ندارد. 

 DNAساکارید در اسپرولینا قادر است فعالیت آنزیمی هسته سلول را افزایش دهد و  ی پلیداده است که نوع
مصرف کامل از اسپرولینا و یا عصاره آن تا حد  را بازسازي و اصالح کند و در چندین مورد مشاهده شد

اسپرولینا غیر سمی است و چربی ). 1380زیادي از پیشرفت سرطان جلوگیري به عمل آورده است (تهامی، 
هاي آن به صورت اسید چرب غیر اشباع است که کلسترول ندارد به همین سبب میتواند براي درمان 

(سندروم PDS). از این جلبک در درمان 2007رود (چوناواال، بیماري هاي تصلب شرائین و چاقی بکار 
استفاده شد و بعد از  PDSگرم در کیلو گرم در رژیم غذایی بعد از ظهور عالیم 30کمبود رنگدانه) به میزان 

   ).2006هفته اي، درمان صورت گرفت (رگونادان و وسلی،  4دوره  یک

و اثرات پیري را به تأخیر اعث جوان ماندن بافتهاي بدن شده و باکسیدانی است که  آنتیداراي مواد اسپرولینا 
هاي آزاد  . اسپرولینا با اثرات منفی رادیکالبیشتر است ي پوست و موها اندازد. این تأثیر مثبت در ناحیه می

هایی  هاي آزاد سلول کند. رادیکال شوند مقابله می هاي بدن و افزایش روند پیري می که باعث تخریب بافت
اسپرولینا اشتها   د.شون میتحرکی تولید  ي نامناسب، استرس و بی ستند که توسط خود بدن و در پی تغذیهه

را کاهش میدهد و این باعث میشود فرد بتواند میزان غذاي که مصرف میکند را کاهش دهد و از بروز چاقی 
ون تحمل استرس و گرسنگی . به این ترتیب نیز روند کاهش وزن با سهولت بیشتري و بدجلوگیري میکند 

 ي تیروئید عملکرد غدهشود. اسپرولینا همچنین سرشار از ید است. این ترکیب براي  کشیدن سپري می
از بدن با سرعت باالیی وس شود. زمانی که سوخت ضروري است و باعث کنترل و بهبود متابولیسم بدن می

. اسپرولینا همچنین فرد با سرعت بیشتري الغر میشودها با سرعت بیشتري سوزانده شده و انجام شود چربی
  د.کن میآالنین است. این اسیدآمینه نیز به کاهش اشتها کمک زیادي  حاوي میزان زیادي فنیل

  نتیجه گیري
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داراي ویتامین ها، اسیدهاي آمینه، رنگدانه ها و غیره ریز جلبک سرشار از مواد مغذي است که  اسپرولینا
میباشد و استفاده از این جلبک براي درمان بیماري هایی مانند سرطان به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی آن 

اکسیدانی  اسپرولینا حاوي عوامل آنتی و همچنین براي تقویت سیستم ایمنی و درمان چاقی کاربرد دارد
اندازد. این تأثیر مثبت  هاي بدن کمک کرده و اثرات پیري را به تأخیر می دن بافتاست که به جوان مان

هاي آزاد که باعث تخریب  شود. اسپرولینا با اثرات منفی رادیکال ي پوست و موها دیده می بخصوص در ناحیه
هایی  زاد سلولهاي آ کند. باید بدانید که رادیکال شوند مقابله می هاي بدن و افزایش روند پیري می بافت

  د. شون تحرکی تولید می ي نامناسب، استرس و بی هستند که توسط خود بدن و در پی تغذیه

  منابع
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