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جلبک اسپیرولینا یک جلبک سبزآبی است با خواصی فوق العاده و حیرت انگیز که برای طرفداران 

اسپیرولینا حاوی ممدار فراوانی پروتئین، . سالمت و زیبایی می تواند یک نجات دهنده والعی باشد

ند به خوبی کمبودهای سلولی و تغذیه ای سلولهای ویتامین، مواد معدنی و آنتی اکسیدان است و می توا

 .بدن و پوست را برطرف نماید

 خواص جلبک اسپیرولینا

 اسپیرولینا سرشار از پروتئین جلبک

اسید آمینه ها برای برخی از  . پروتئین ها برای سالمتی بدن و زیبایی پوست و مو بسیار مهم اند

همچنین با تامین پروتئین مورد نیاز بدن .ساخت کالژن و حفظ االستیسیته پوست بسیار ضروری هستند

بیش از اسپیرولینا . به ساخت کراتین و رشد سالم تر و سریع تر موهای سر کمک شایانی می شود

پروتئین دارد که بیشترین میزان پروتیئن روی کره زمین است و می تواند تمام اسیدآمینه های % 60

 .الزم برای بدن را تامین نماید

 پاکسازی سلولهای پوستی

سلول های بدن معموال به خاطر آلودگی هوا، رژیم غذایی نامناسب و استفاده از مواد شیمیایی 

آلوده می شوند که رفته رفته باعث از بین رفتن سلولها و ایجاد بیماری  گوناگون، به فلزات سنگین
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جلبک اسپیرولینا می تواند به خوبی فلزات سنگین و سموم را به خود جذب . های گوناگون خواهد شد

این جلبک غنی از کلروفیل است که یکی از . کند و باعث حذف آنها از سلول های پوستی و بدن گردد

اک کننده طبیعی است و می تواند در از بین بردن فلزات سنگین و سموم موثر باشد و بهترین مواد پ

 .باعث ایجاد پوستی شفاف و لطیف تر گردد

 مبارزه با التهاب

است که به بدن کمک می کند با  (GLA) اسپیرولینا غنی از یک اسید چرب به نام گاما لینولنیک اسید

حفظ یکپارچگی پوست کمک کرده و با التهاب و مشکالت پوستی این اسید چرب به . التهاب مبارزه کند

 .نظیر اگزما مبارزه می کند

 آنتی اکسیدان باالی جلبک اسپیرولینا

افزایش رادیکالهای آزاد پوست به دلیل اشعه خورشید، آلودگی هوا و رژیم غذایی نامناسب، باعث 

پیرولینا دارای مواد آنتی اکسیدان اس. افزایش چین و چروک، شل شدگی و تغییر رنگ پوست می شود

بسیار لوی است که می تواند به راحتی رادیکال های آزاد را خنثی و پوست بدن را به خوبی محافظت 

اسپیرولینا با خنثی کردن رادیکال های آزاد، حذف سموم و فلزات سنگین و افزایش متابولیسم . نماید

یکی از آنتی اکسیدان های حیرت انگیز . ن آن می شودسلولی باعث کاهش روند پیری و به تاخیر انداخت

موجود در اسپیرولینا فیکوسیانین است که آبی رنگ است و تاثیر شگفت انگیزی در باززایی سلولی و 

 ترمیم پوست دارد

 تامین ویتامین های پوستی

یب دیده و شل دارد و می تواند پوست های آس B12 و ویتامین A ،E اسپیرولینا ممدار فراوانی ویتامین

را درمان کرده و باعث جوان تر و روشن تر شدن پوست شود و از رشد رادیکالهای آزاد و ایجاد پیری 

ویتامین های موجود در اسپیرولینا به بدن کمک می کنند تا بتواند سلول های جدید و . جلوگیری میکند

 .یدسالم را سریعتر تولید کند و پوستی جوانتر و درخشان تر داشته باش

 حذف لکه های تیره دور چشم و روی پوست

اسپیرولینا به شدت سیستم ایمنی بدن را تمویت می کند، بنابراین با تمویت سیستم ایمنی به طور طبیعی 

به پوست که در بیرونی ترین الیه بدن لرار دارد و در معرض انواع آلودگی ها و آسیب ها است کمک 

اسپیرولینا با اثر سم زدایی و پاکسازی خود می تواند به .  بماندمی کند سالم تر و با نشاط تر بالی 

همچنین می تواند خشکی عمومی و تحریک . حذف لکه های تیره و لهوه ای روی پوست کمک کند

 .موجود در چشم و پوست اطراف چشم را بهبود بخشد و از بین ببرد

 

 



 جوش و آکنه مبارزه با

جلبک اسپیرولینا یک آنتی باکتلایر و ضد ویروس بسیار لوی است و می تواند باعث ضدعفونی کردن 

اسپیرولینا . و از بین رفتن باکتری های مضر سطح پوست که مسئول ایجاد جوش و آکنه هستند، شود

 .حتی می تواند به درمان زگیل کمک کند و درمانی آسان برای حذف زگیل است

 سلولیتامین انرژی 

اگر احساس ضعف و خستگی می کنید و بعد از کمی فعالیت نیاز به استراحت پیدا می کنید به این علت 

است که ممکن است سلول های بدن شما انرژی و مواد مغذی خود را به خوبی دریافت نمی کنند و یا 

با ممدار فراوان  جلبک اسپیرولینا معدن آهن لابل جذب بدن است و. دچار کم خونی و فمر آهن هستید

پروتئین، ویتامین و مواد معدنی می تواند به صورت کامل نیازهای تغذیه ای سلول ها را تامین کند و 

فاکتورهای خونی را به طور حیرت انگیزی تنظیم نماید و شما تنها با چند روز مصرف آن احساس 

 نشاط و سر زندگی خواهید کرد

 

: ذکر شده است  از فواید به شرح ذیل  سایر مماالت نیز در

 ستخواص اسپیرولینا و جوانی از الغری

و جوانی با استفاده از مواد طبیعی و توصیه های طب سنتی می تواند بهترین راه مبارزه با  الغری

گیاهی است که با شناخت فواید آن و میزان مصرف به گنجینه ای از  اسپیرولینا .چالی و پیری باشد

این گیاه یکی از . سبز و گیاه آب شیرین است -آبی  جلبک یک اسپیرولینا جلبک .خواص خواهید رسید

و به خاطر طعم تند و مواد مغذی  اسپیرولینا جلبک .پر تحمیك ترین گیاهان در سال های اخیر است

 .فوایدش شهرت دارد

 :ارزش غذایی جلبک اسپیرولینا

 اسپیرولینا خشک شده حاوی

 آب % 5

 کربوهیدرات % 24

 چربی % 8

 .پروتئین است%( 71-51% )60و در حدود  ,

 .این یک منبع پروتئینی کامل است که حاوی همه اسیدهای آمینه ضروری است
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گرم  100گفته شده است هر  خواص اسپیرولینا و در بحث بررسی نمناک طبك آنچه در بخش سالمت

از مواد  (A ویتامین یا بیشتر از میزان دریافتی روزانه% 20)کالری و منبع غنی  290اسپیرولینا شامل 

 ,(b2) ریبوفالوین ,(b1) ، بتا کروتن، لوتئین زیکسانتین، تیامینa مغذی ضروری به ویژه ویتامین

 ، کلوئین، ویتامینB12 ، ویتامین(B9) فوالت ,b12 ویتامین ,(b5) اسید پانتوتنیک ,(b3) نیاسین

c, ویتامین D, ویتامین E, ویتامین K, پتاسیم ,و مواد معدنی مانند کلسیم، آهن، منیزیوم، منگنز، فسفر, 

 .هستند زینک ,سدیم

اسید , ک اسیدلینولنی -آلفا , لینولنیک اسید -گاما , از اسیدهای چرب% 8چربی جلبک اسپیرولینا شامل 

اسید ایکوساپنتدنویئک، اسید دوکوساهکسینوئیک و آراشیدونیک اسید , اسید استیریدونیک, لینولئیک

 .است( آراشیدونیک)

 :مزایای سالمتی اسپیرولینا

 :مبارزه با آلرژی  -1

گرده و بسیاری دیگر رنج می , حیوانات خانگی, به محرک های گرد و غبار آلرژی میلیون ها نفر، از

 .برند

مطالعات حیوانی پیشنهاد می کند که . هستند آلرژی عالیم, و یا خارش گلو آبریزش چشم , گرفتگی بینی

براساس . اسپیرولینا از آزادسازی هیستامین جلوگیری می کند، که مسئول عالیم رینیت آلرژیک است

خارش بینی و  ,گرفتگی بینی ,مصرف این جلبک باعث بهبود عالئم مانند عطسه, مطالعات انسانی

 .ترشحات بینی در ممایسه با گروه دارونما شد

 :به ویژه آرسنیک, سم زدایی فلز سنگین  -2

ها بعد از اثراتش می تواند مخرب باشد و حتی سال . یک مشکل جهانی است آرسنیک مسمومیت مزمن

, استفراغ و تهوع همراه است, شدید اسهال ,این مشکل در ابتدا با درد شکمی. مواجهه دیده شوند

 .محیطی و آنسفالوپاتی جانبی نیز به آن مرتبط خواهند شد نوروپاتی اما

شرکت کنندگان % 47, هنگامی که به بیماران مبتال عصاره جلبک اسپیرولینا همراه با روی داده شد

جلبک اسپیرولینا حاوی کلروفیل بسیار باالیی است و به حذف . را در بدن خود داشتند آرسنیک کاهش

 .سموم از خون و تمویت سیستم ایمنی کمک می کند

 :فشار خون پایین آوردناسپیرولینا برای    -3

فشار  فیکوسیانین یک رنگدانه در اسپیرولینا است ، که دانشمندان متوجه شده اند که اثرات ضد

نی ادعا می کنند به این دلیل است که مصرف این محممان ژاپ(. پایین می یابد فشار خون) دارند خون

 .جلبک باعث اختالل در عملکرد اندوتلیال در سندرم متابولیک می شود
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 :کاهش کلسترول اسپیرولینا برای  -4

 .خون و جلوگیری از آترواسکلروز کمک کند کاهش کلسترول اسپیرولینا همچنین می تواند به

که در مجله علوم تغذیه و ویتامین شناسی منتشر شد، به خرگوش هایی رژیم  2010در تحمیك سال 

٪ برای یک دوره چهار هفته ای داده شد و سپس به آنها همان رژیم غذایی را 0.5غذایی کلسترول باال 

یا ) LDL ه٪ اسپیرولینا برای هشت هفته داده شد و محممان دریافتند ک5٪ یا 1دادند، اما این بار 

٪ اسپیرولینا 5٪ در گروهی که 41کاهش و % 26٪ اسپیرولینا خوردند 1در گروهی که ( کلسترول بد

 تری گلیسیرید و کلسترول کل نیز به طور چشمگیری کاهش یافت. می خوردند کاهش یافت

 :اسپیرولینامبارزه با بیماری کبدی با  . -5.

من کبدی دارند ، ضروری باشد چون تحمیمات نشان اسپیرولینا ممکن است برای کسانی که بیماری مز

 .داده اند که این بیماری به محافظت در برابر سیروز جگر، آسیب کبدی و نارسایی کبدی کمک می کند

دانشمندان نتیجه گرفتند که اسپیرولینا برای سالمتی کبد به عالوه عملکردش به عنوان یک آنتی 

 .اکسیدان، حذف رادیکال های آزاد، جلوگیری از آسیب کبد و حذف فلزات سنگین مفید است

 :اسپیرولینا کاهش خطر ابتال به سرطان با  -6

ها، پروتئین های  آنتی بادی اسپریولینا تولیداز مطالعات حیواناتی و آزمایشگاهی نشان می دهد که 

ماری های مزمن مبارز با عفونت و سایر سلول هایی را که ایمنی را بهبود می بخشد و به عفونت و بی

 ".مانند سرطان کمک می کند

غنی از ترکیبات تتراپیرولیک است ( همچنین)اسپیرولینا "تحمیمات کشور جمهوری چک نشان داد که 

 ".که نزدیک به مولکول بیلی روبین است، یک آنتی اکسیدان لوی و عامل ضد انعمادی

در ممایسه با سلول "ن دریافتند که هنگامی که در سلول های پانکراس انسان آزمایش شد، دانشمندا

های درمان نشده، درمان های تجربی به طور لابل توجهی کاهش پرولیفراسیون سلول های سرطانی 

اساسا، این ثابت کرد که اضافه کردن اسپریولینا به ". پانکراس را در شرایط آزمایشگاهی کاهش داده

 .ی مختلف کمک کندرژیم غذایی می تواند به جلوگیری از ایجاد سرطان ها

 :لند خون کاهش سطحاسپیرولینا برای    -7

لند  برخی مطالعات انجام شده بر روی حیوانات نشان داده اند که مصرف اسپیرولینا می تواند سطح

را کاهش دهد، در والع، نتایج نشان داده اند که می تواند جای برخی از شایع ترین  خون

 .را بگیرد متفورمین مانند دیابت داروهای
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بودند، انجام شد که به آنها  2دیابت نوع  بیمار مبتال به 25تحمیمات دیگر بر روی انسان ها که در آن 

ه میزان لابل توجهی گرم اسپیرولینا برای مدت دو ماه داده شد که سطح لند خون آنها را ب 2روزانه 

 .کاهش داد

در . اسپیرولینا هم چنین می تواند به کاهش سطح کلسترول کمک کند و از آترواسکلروز جلوگیری کند

که در مجله ارزش غذایی و ویتامین شناسی منتشر شد، خرگوش ها یک رژیم  2010تحمیمات سال 

 .ود٪ داشتند که برای یک دوره چهار هفته ب0.5غذایی با کلسترول 

 

 اسپیرولیناکاهش سطح لند خون با 

 :اسپیرولینابا  سینوزیت کاهش مشکالت  -8

بر طبك مطالعات متعدد، اسپیرولینا فواید خوبی برای کاهش تورم دارد که باعث مشکالت سینوسی می 

، گرفتگی بینی و آبریزش بینی در ممایسه با آزمایش دارونماها، اسپیرولینا در کاهش خارش،. شود

 .عطسه موثر است

 :کاهش وزن کمک بهاسپیرولینا برای   -9

به طور منظم مصرف غذاهای غنی از پروتئین و غنی از مواد مغذی مثل اسپیرولینا برای 

کاهش  عنوان کرده است که اسپیرولینا این کار یعنی نمناک سالمت. مفید هستند کاهش وزن افزایش

نگه  سیر یرا را به چند دلیل انجام می دهد که مهم ترین آن داشتن میزان باالیی فیبر، که برا وزن

 .داشتن و مهار کردن گرسنگی برای جلوگیری از وسوسه شدن به وعده های ناسالم مهم است
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عالوه بر این، با توجه به انرژی بیشتری برای متابولیسم می گیرد، خوردن غذاهای غنی از پروتئین 

با مصرف یک لاشك . باال مانند این یکی به کاهش بافت چربی و کمک به سوزاندن چربی کمک می کند

بود نتایج اسپیرولینا در هر روز و پیروی از سبک زندگی سالم، می تواند به کاهش متابولیسم و به

 .کاهش وزن شما کمک کند

 :کمک به سوزاندن چربیاسپیرولینا برای   -10

اسپیرولینا به سوزاندن چربی . اسپیرولینا یک مکمل طبیعی غذایی است که به کاهش وزن کمک می کند

اسپیرولینا شاخص گلیسمی پایینی . به آرامی بدون تاثیر گذاشتن بر سبک زندگی عادی کمک می کند

 .غنی از محتوای پروتیین می باشددارد و 

باالیی دارد، که به کاهش وزن کمک می کند و همچنین عملکرد مغز  3امگا  اسپیرولینا اسیدهای چرب

اسپیرولینا دارای میزان مواد مغذی باالیی بوده و انرژی و سیستم ایمنی بدن را . ندرا تحریک می ک

 .افزایش می دهد

 :کمک به کنترل گرسنگیاسپیرولینا برای  -11

و گرسنگی که عامل اصلی چالی است  کاهش اشتها از آنجا که اسپیرولینا غنی از مواد مغذی است، به

انسولین خون و سطوح گلوکز خون شما را بدون ایجاد گرسنگی ، , جلبک اسپیرولینا. کمک می کند

 .افزایش می دهد

 :ای سالمت روده اسپیرولینا برای بهبود   -12

مصرف . اسپیرولینا به دلیل ساختارش به آسانی هضم می شود و سلول هایش دیوارهای محکمی ندارند

بنابراین ضروری است که سایر , ها شود و شامل فیبر زیاد نیست سالمت روده آن می تواند باعث بهبود

 .غذاهای سالم و با فیبر باال را در رژیم غذایی خود لرار دهید
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 اسپیرولینابهبود سالمت روده با 

 :جلوگیری از بیماری های للبیاسپیرولینا برای   -13

از آنجایی که اسپیرولینا ممکن است هر . فشار خون و کلسترول باال با بیماری های للبی ارتباط دارند

 ری للبی جلوگیری می کند؟آیا می توان گفت از بیما, دو عامل خطر را کاهش دهد

. سبز نمش مهمی در جلوگیری از بیماری للبی ایفا می کند -بررسی ها نشان می دهد که این جلبک آبی 

 .خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی آن ها باشد, این امر ممکن است به دلیل کاهش کلسترول

 :افزایش متابولیسماسپیرولینا برای   -14

میزان باالی متابولیک ممکن است باعث . افزایش متابولیسم فرد کمک می کندافزودن اسپیرولینا به 

همچنین ممکن است میزان کالری که هر روز می . شود فرد احساس کند که انرژی بیشتری دارد

 .سوزاند ، افزایش یابد که می تواند به کاهش وزن کمک کند

 :جلبک اسپیرولینا بسیار کم کالری است  -15

معموالً از . یا کاهش وزن است افزایش وزن دازه گیری انرژی و یکی از عوامل مهم درکالری واحد ان

, غذاهای کمی وجود دارند که حاوی کالری کمی هستند، مثل چغندر. هر غذایی کالری می گیریم

 .یار، اما هیچ خوراکی وجود ندارد که کامالً صفر داشته باشدو خ گل کلم ,اسفناج
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 3.5یک گرم اسپیرولینا تنها . اسپیرولینا یکی از بهترین خوراکی ها است، اما ممدار کالری کمی دارد

 .کالری دارد که بسیار بهتر از هر پودر پروتئین است

کالری مصرف خواهد کرد  15د کم تر از یعنی حتی اگر کسی از چهار گرم اسپیرولینا در روز استفاده کن

 .که بسیار کم تر از نیاز روزانه ما است

 :خواص هایپولیپیدمیک دارد  -16

اسپیرولینا دارای خواص کاهش . اسپیرولینا بهترین ماده غذایی است که دارای خواص دارویی می باشد

 .خوب خون کمک می کند افزایش کلسترول دهنده چربی است که به کاهش کلسترول بد و

 .خون موثر است تری گلیسرید اسپیرولینا نیز در کاهش سطح

 :کمک به سم زداییاسپیرولینا برای   -17

. مردم در معرض خطر مسمومیت با آب های آلوده و دیگر منابع آلوده لرار دارند, لاط دنیادر برخی ن

 .تحمیمات اولیه نشان می دهد که جلبک اسپیرولینا ممکن است روشی برای درمان آن ها داشته باشد

بررسی های بعدی نشان داد که اسپیرولینا دارای خواص ضد سم و دفع کننده آنها است از 

 سنیک ، فلورید ، آهن ، سرب و جیوهآر:لبیل

مولفان این بررسی پیشنهاد می کنند که اسپیرولینا می تواند یک ماده مفید برای استفاده در کنار درمان 

 .بالینی مسمومیت با آالینده ها باشد

 

 اسپیرولیناکمک به سم زدایی با استفاده از 
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 :یسالمت روان اسپیرولینا برای حمایت از  -18

نظریه . نمش بالموه اسپیرولینا را در درمان اختالالت خلمی نشان می دهد 2018مماله مربوط به سال 

این است که اسپیرولینا منبع تریپتوفان است و تریپتوفان یک آمینو اسید است که تولید سروتونین را 

 .ایفا می کند سالمت روان سروتونین نمش مهمی در. پشتیبانی می کند

مصرف مکمل . ممکن است میزان سروتونین را کاهش دهند اضطراب و افسردگی کالتافراد با مش

 .تریپتوفان برای حفظ سطح سروتونین می تواند نمش مهمی در حمایت از رفاه ذهنی ایفا کند

آزمایش های بالینی , محممان باید لبل از آشنایی با نمش حمیمی جلبک در حمایت از سالمت روان

 .بیشتری انجام دهند

 :تمویت سیستم ایمنیاسپیرولینا برای   -19

توانایی . مطالعات متعدد حیوانی نشان داده اند که اسپیرولینا می تواند مدوالتور ایمنی موثری باشد

 .منحصر به فردی برای مبارزه با عفونت و افزایش عملکرد سلولی دارد

 :HIV کمک به مبارزه بااسپیرولینا برای   -.20

با این حال، ما باید . کمک کند HIV مطالعات نشان می دهد مکمل اسپریولینا می تواند به درمان عالئم

 .در این زمینه بیشتر تحمیك کنیم

 :کمک به درمان کاندیدااسپیرولینا برای   -21

مطالعات متعددی وجود دارند که نشان می دهند چگونه اسپیرولینا می تواند یک عامل ضدمیکروبی 

می دهد که می تواند مانع هم چنین اسپیرولینا رشد باکتری های سالم را در روده افزایش . موثر باشد

 .ویژگی های تمویت ایمنی اش نیز می تواند به بدن کمک کند تا کاندیدا را حذف کند. رشد کاندیدا شود

 ماسک های زیبایی صورت با اسپیرولینا

چگونه می توان از اسپیرولینا برای باال بردن روتین مرالبت از پوست استفاده کرد؟ برای داشتن 

سپیرولینا که پر از آنتی اکسیدان ها است، می تواند در زمانی که بحث درخشش و ا -پوستی درخشان 

ماسک صورت اسپیرولینا که بخش سالمت نمناک معرفی خواهد . رنگ پوست است، شگفتی ایجاد کنند

 .کرد یک سم زدای نهایی است که پوست شما به آن نیاز دارد

 .را به خوبی باهم مخلوط کنید عسل ذاخوریلاشك غ 1یک لاشك غذاخوری از پودر اسپیرولینا و 

 .این ماسک را به طور مساوی بر روی صورت تمیز خود بمالید

 .بماند و سپس آن را با آب گرم بشویید دلیمه 20بگذارید 
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 : اسپیرولیناتاثیر ضد چروک   -22

یک آنتی اکسیدان که می توانند  -اسپیرولینا های ضد چروک نیز یک فیتوناتریشن و کاروتنوئید است 

 .به دفاع از پوست و بدن شما دربرابر رادیکال های آزاد کمک کنند

استفاده از این مکمل به طور منظم، پوست سالم و ! کند نتیجه؟ نشانه های زودرس پیری را حذف می

 .جوان را تضمین می کند

 

 اسپیرولینا برای پوستفواید 

 :اسپیرولینا برای آکنه  -23

آسیب های بیشتر کمک می و جلوگیری از بروز  آکنه خواص ضد التهاب اسپیرولینا به کاهش تورم،

متابولیسم بدن شما را افزایش می دهد که درمان سریع تر را ممکن می سازد و همچنین از رشد . کند

 .زیادی باکتری ها جلوگیری می کند

استفاده  آکنه عالوه بر خوردن آن، شما می توانید از محصوالت پوستی اش برای ممابله با مشکالت

 .کنید

 :برای تیرگی زیر چشماسپیرولینا برای    -24

موجود در این جلبک به کاهش تیرگی و ( که به عنوان یک سوپر خوراکی شناخته می شود)کلوروفیل 

در پاسخ به سوال یکی از کاربران از بخش سالمت نمناک . لکه هایی روی پوست شما کمک می کند

توانید ممداری پودرش را  می -باید بگوییم که روش های متعددی برای مصرف اسپیرولینا وجود دارد 

 .به آب اضافه کرده و آن را بنوشید و یا آن را به یک اسموتی اضافه کنید
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از پودر اسپیرولینا در ماسک های صورت خانگی . آن ها همچنین در فرم لرص در دسترس هستند

ورله  استفاده کنید، یا محصوالت اسپیرولینا که به طور گسترده در بازار در دسترس هستند، ماسک

 .ای، و غیره را با مشورت پزشک خود تهیه کنید

 :هارشد مو افزایشاسپیرولینا برای   -25

عالوه بر مصرف، این جلبک به عنوان . را تسریع کند رشد مو استفاده موضعی از اسپیرولینا می تواند

هم چنین پروتئین های اسپیرولینا می توانند . یک جز در درمان شامپو و نرم کننده ها استفاده می شود

 .و نازکی مو شوند ریزش مو باعث کاهش

اما چند نکته . ما از چند ماده غذایی در این جلبک ها صحبت کردیم. این ها فواید اسپیرولینا هستند

 .دیگر هم هست که باید بدانید

 :کاربرد های اسپیرولینا

در سراسر جهان کشت می شود؛ به عنوان مکمل رژیم غذایی و همچنین یک غذای کامل استفاده می 

 .شود؛ و همچنین در شکل لرص، پودر موجود است

. در صنعت آبزی پروری، آکواریوم و ماکیان استفاده می شود مکمل غذایی همچنین از آن به عنوان

اسپیرولینا برای رسیدگی به امنیت غذایی، سو تغذیه، و به عنوان پشتیبانی رژیم غذایی در پرواز 

 .ماموریت های مریخ مورد بررسی لرار می گیرد فضایی بلند مدت یا

سبزی خریداری می کنید  -به خصوص، مانند هر چیزی که از دریا می آید، مطمئن شوید که جلبک آبی 

، اسپیرولینا آلوده می تواند موجب موارد زیر WebMD طبك گفته. که عاری از آلودگی است

. تشنگی، ضربان للب سریع، شوک و حتی مرگآسیب کبدی، درد معده، تهوع، استفراغ، ضعف، :شود

با . همچنین برخی از منابع اظهار می دارند که زنان باردار و کودکان نباید جلبک ها را مصرف کنند

یک ارائه کننده خدمات بهداشتی طبیعی تماس بگیرید تا تایید کنید که آیا شما باید مکمل اسپیرولینا 

 .باشید یا خیر

 " ستورالعمل ها را باید با مشورت پزشک انجام دهیدتمامی این نکات و د "

 

 تازه و پودری Arthrospira platensis ممایسه کلی فرم ها در اسپیرولینا

اسپیرولینا پالتنسیس ریز جلبک میکروسکوپی رشته ای است که کاربردهای زیادی به عنوان غذا و 

این ریزجلبک غنی از پروتئین ، ویتامین، اسیدهای چرب ضروری است . داروی انسان و حیوانات دارد 

لف به عنوان مکمل غذایی و دارویی به و در دنیا به صورت تجاری تولید و در فروشگاههای مخت

در محیط  Arthrospira platensis در این مماله پس از کشت انبوه اسپیرولینا. فروش می رسد
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گلخانه و رسیدن اسپیرولینا به حداکثر رشد، برداشت از محیط کشت انجام شد و نمونه های برداشت 

مونه تازه اسپیرولینا برای شمارش سپس پودر اسپیرولینا و ن. شده در دمای محیط خشک شدند

میزان کلیفرمهای . مطابك روشهای استاندارد کشت داده شد کلیفرمها در محیط کشت ژلوز خوندار 

مطابك با استاندارهای غذایی میزان کلیفرمها . شمارش شده در پودر اسپیرولینا کمتر از نمونه تازه بود

 .ولی برای غذای دام، طیور و آبزیان بالمانع بود نبوده در پودر اسپیرولینا مناسب برای تغذیه انسانی 

امروزه در جهان کمبود مواد غذایی مسئله مهمی است و اکثر جوامع به نوعی در پی یافتن راهی برای 

برای تولید این پروتئینها از . باشد یکی از منابع، پروتئینهای تک یاخته می . حل این مشکل هستند

(. 1)گردد لفی نظیر باکتریها، جلبکها و لارچها استفاده می میکروارگانیسم های مخت

سیانوباکتر فتوسنتز کننده ای است که در بسیاری از کشورهای  Arthrospira platensis اسپیرولینا

گرمسیری و نیمه گرمسیری و مناطك معتدله به منظور تغذیه انسان و حیوانات به صورت تجاری کشت 

این محصول تجاری به دلیل مواد مغذی با ارزش، به عنوان منبعی غنی از (. 13)داده شده است

گیرد عت داروسازی، مواد غذایی و شیمیایی مورد استفاده لرار می پروتئین و ویتأمینهاست که در صن

دهد و با برخی از سرطانها ممابله و سیستم  اسپیرولینا تعداد تومورهای سرطانی را کاهش می(. 22)

نتایج برخی از پژوهشها نشان داده است این ریزجلبک توانسته است در . کند ایمنی بدن را تحریک می

اسپیرولینا خواص آنتی اکسیدانی دارد . مؤثر عمل کند و تومورها را از بین ببردمورد سرطان پوست 

این جلبک با انواع . کند که با رادیکالهای آزاد ممابله و سلولهای ممابله کننده با سرطان را تمویت می

 .(9)کند سرطان پوست، تیروئید، پانکراس و ریه ممابله می

مکزیک، تایوان، تایلند، کالیفرنیا، هند، ایتالیا، ژاپن به خوبی انجام امروزه تولید تجاری اسپیرولینا در 

تولید اسپیرولینا در ممیاس بزرگ . می شود و محصول خشک شده آن مورد استفاده های فراوانی دارند

 .(5)در سیستمهای باز، سیستمهای لوله ای بسته و فتوبیوراکتورهای استوانه ای انجام می شود 

یاد شده است زیرا لابلیت سنتز به صورت مواد غذایی " غذایی برای آینده"به عنوان از اسپیرولینا 

اسپیرولینا در تغذیه (. 9)متراکم با کیفیت باال را داشته و نسبت به سایر جلبکها کارآیی بیشتری دارد 

در صنعت . ماهیان به منظور رشد بهتر، افزایش کیفیت رنگ و بمای ماهی به کار برده شده است

پرورش میگو به عنوان منبع ویتأمین و کاروتنوئید استفاده گردیده که سبب افزایش رشد، بماء و 

کاربرد رنگدانه های اسپیرولینا در صنایع دارویی و غذایی، سبب (. 20)ارزش غذایی میگو شده است 

نا می با استفاده از پودر اسپیرولی(. 5)جایگزینی رنگ طبیعی به جای رنگ مصنوعی گردیده است 

و برای درمان بعضی بیماریهای ویروسی میگو ( 18)توان نمص رنگدانه ها در میگو را اصالح کرد 

 .(17)مثل سندروم لکه سفید به کار برده شده است

اسپیرولینا را در فاضالب خانگی تولید می کنند در این  بسیاری از کشورهای آسیایی مثل هند وچین 

رای کلیفرمهای پاتوژن، پروتوزوآ، ویروس و انگلهای روده ای می صورت اسپیرولینای تولید شده دا

 .(4)باشد  cfu/g10   طبك استاندارد ها میزان کلیفرمها در پودر اسپیرولینا باید کمتر از(. 7)باشند



Lemes   میزان کلیفرمهای پاستاهای غنی شده با اسپیرولینا را کمتر از( 2012)و همکاران  

 NMP/g 3 (14)ندبه دست آورد 

تعیین نسبتهای کلیفرمهای مدفوعی با توجه به اینکه این ریز جلبک از نظر خوراکی و دارویی خیلی 

مورد استفاده لرار می گیرد به همین دلیل شرایط بهداشتی تولید آن بسیار اهمیت دارد هدف از این 

ا پس از تولید شرایط تحمیك بررسی میزان کلیفرمهای اسپیرولینا در دو شکل تازه و خشک بوده است ت

 .میکروبی آن مورد توجه لرار گیرد و شرایط کشت بیشتر کنترل گردد

 مواد و روشها

با بذرهای تهیه شده از پارک   Arthrospira platensis کشت انبوه اسپیرولینا :کشت انبوه اسپیرولینا

ما در محیط گلخانه ای تکرار به منظور کنترل د 5لیتری با  100زیست فناوری خلیج فارس در وانهای 

گرم در لیتر و برای غنی سازی از  15در تهران انجام شد برای تأمین آب شور از نمک دریا به میزان 

 .روز به طور نیمه پیوسته ادامه داشت 50دوره کشت حدود ( 12)شد محیط کشت جردن استفاده 

هوادهی به طور مداوم انجام . شدنور خورشید به عنوان منبع نور به طور غیر مستمیم وارد گلخانه می 

کشت زمانی آغاز شد (. 12)به وانها افزوده گردید cell/ml 17500گرفت و اسپیرولینای اولیه با تراکم

درجه سانتی گراد و  34درجه سانتی گراد بود که با تعبیه بخاری دما به  10که دمای محیط بیرون 

و به تدریج در روزهای بعد و با رشد  =pH 8 در بدو کار  . درجه سانتی گراد رسید 29دمای آب به 

زمانی که رنگ آب در وانها . رسید 5/9افزایش یافت به طوری که در زمان برداشت به   pH اسپیرولینا

و لبل از رسیدن به حداکثر تراکم سلولی و  میکرون رسید  600کامالً سبز شد و اندازه سلولها بیش از 

میکرون عبور داده شده و اسپیرولینا  5و  10، 15، 50یی با مشهای تکثیر آنها، محیط کشت از الکها

اسپیرولینایی که روی توری مانده بود . میکرون بالی ماند 10و ممدار کمتری روی الک  15روی الک 

اسپیرولینای جمع شده روی توری را درون سینیهایی که با نایلون پوشیده شده بود، . جمع و توزین شد

درجه سانتی  30این طریك سطح را گسترش داده تا سریع تر خشک شود و در دمای  پخش گردید که به

و با آسیاب کردن پودر  ساعت در سایه خشک شد سپس محصول ورله ای را جمع   24گراد به مدت

 .(5)اسپیرولینا به دست آمد

هنگامی که . مدتراکم سلول پس از دوره مشخصی از کشت با استفاده از الم نئوبار به دست آ :نرخ رشد

محیط کشت مناسب باشد و مواد مغذی مورد نیاز برای رشد سلول در میزانی که رشد را محدود نکند 

، بنابراین تغییرات کوچک تأثیرات مهمی را (به عنوان مثال در غلظت باال و مناسب)وجود داشته باشند 

اندازه و . لید مثل می کنندروی میزان واکنش ندارد و بیشتر جلبکهای سلولی به طور غیر جنسی تو

 DNA در حمیمت میزان. تعداد سلولها با زمان افزایش می یابد که نتیجه آن افزایش زی توده می باشد

از لحاظ کمیت دو برابر شده و تمسیم سلولی به دنبال تمسیم کامل سلول به دو سلول جدید که ژنوم 

اخته شده است انجام می شود و جمعیت افزایش مساوی داشته و اندازه آنها بیشتر و یا کمتر از حد شن



میزان . یافته و بنابراین رشد جمعیت که به عنوان افزایش تعداد سلولها در محیط است، افزایش می یابد

 .رشد و تکثیر اسپیرولینا با استفاده از فرمولهای زیر محاسبه گردید

  

  

  

  

  

 =t N1 تعداد سلولها در زمان

 =N0 0تعداد سلولها در زمان 

 =K میزان رشد

 t=زمان(روزها)

 (blood agar) محیط کشت ژلوز خوندار ml50 برای عملیات کشت :آماده سازی محیط کشت میکروبی

که به طریك زیر تهیه شد،حل کرده سپس در شرایط استریل در  TSA پایه ژلوز خوندار  ml950 را در

ریل ریخته درب آنها را بسته و در شرایط آزمایشگاه لرار داده شد تا کنار شعله آن را در پلیتهای است

 .ژله آن ببندد سپس بسته بندی شده و در یخچال نگهداری شدند

آن را به صورت محلول درآورده و حرارت داده تا  gr/l40  ،(TSA) برای آماده سازی پایه ژلوز خوندار

درجه  121دلیمه در دمای  15ا بسته و به مدت در ارلن ر. محیط یکنواخت شده و آگار آن حل شود

سپس آن را به آرامی در دمای اتاق سرد کرده تا دمای آن به . سانتی گراد داخل اتوکالو استریل شد

 .(11)شد ژلوز خوندار به آن اضافه  ml50 آنگاه. درجه سانتی گراد برسد 45-40

لیك سازی نمونه ها با سرم فیزیولوژی یک پس از ر : تهیه کشت میکروبی از نمونه اسپیرولینای تازه

میلی لیتر از نمونه اسپیرولینا را در لوله های ونوژکت ریخته و سپس درب آن را گذاشته و به مدت 

لرار گرفت تا کلنیهای میکروبی پدیدار شدند و ( درجه سانتی گراد 37)ساعت در داخل انکوباتور  48

 .(2)سپس کلیفرمها شمارش گردیدند 

وزن کرده و  mg500 اسپیرولینا خشک را به میزان :شت میکروبی از نمونه اسپیرولینا خشکتهیه ک

یک )الندا 50سپس . سرم فیزیولوژی استریل حل شد cc10 داخل یک هاون استریل کامالً له کرده و در

. از آن برداشته و روی پلیت حاوی ژلوز خوندار به صورت روش لبلی پخش گردید( بیستم میلی لیتر



لرار گرفت ( درجه سانتی گراد 37)ساعت در داخل انکوباتور  48پس از آن درب را گذاشته و به مدت 

 .تا کلنیهای میکروبی پدیدار شدند و سپس کلیفرمها شمارش گردیدند

 نتایج

این نمودار . ارائه شده است 1در نموداررشد اسپیرولینا در کشت نیمه انبوه به روش نیمه پیوسته  

زمان رسیدن به اولین حداکثر رشد در کلیه تکرارها بین روز نهم تا دوزادهم . تکرار است 5مربوط به 

بود و نماط شکست منحنی زمانی است که اسپیرولینا برداشت شده است و ادامه رشد در آنها به دلیل 

رها در میانگین تراکم سلولی در کلیه تکرا. تمویت مجدد محیط کشت و ادامه رشد اسپیرولینا بوده است

نمایش داده شده است در این نمودار روز سیزدهم برداشت انجام شده بود و با تمویت محیط  2نمودار 

روزه کشت حداکثر رشد برای  50در کل دوره . کشت منحنی روند صعودی خود را طی کرده است

 .(1جدول )مشاهده شد  41،29،28،15،17به ترتیب در روزهای  5تا 1تکرارهای 

اعداد ارائه شده میانگین . ارائه شده است 2ش کلیفرمی نمونه های خشک و تازه در جدول نتایج شمار

 .تکرارها بوده است

  



 

 

 



 

 

 بحث

ت زیادی بود لیتری به دلیل کشت نیمه پیوسته دارای نوسانا 100در وانهای  منحنیهای رشد اسپیرولینا 

طی دوره های مختلف که جلبک زیر . تکرار در آغاز هفته دوم حداکثر رشد را داشتند 5ولی هر 

میکروسکوپ بررسی شد، حالت پلی مورفیسم به وضوح در آن لابل مشاهده بود که دلیل آن تغییرات 

ثیر آنها شد و سبب تغییر اندازه آنها باعث اختالف در زمان رشد و تک. فیزیکی در محیط کشت می باشد



در هر زمان از بررسی زیر میکروسکوپ کلیه مراحل چرخه سلولی . نوسان منحنی رشد گردید

، میانگین کلیفرمهای نمونه تازه TSA در کشت میکروبی اسپیرولینا با. اسپیرولینا مشاهده شد

ز دست دادن آب زیرا به دلیل ا. بود (62/3×105)بیشتر از نمونه های خشک  (83/1×106)اسپیرولینا

منبع . فعالیت بسیاری از باکتریها، مخمرها و لارچها کاهش می یابند  (Wa) و کاهش فعالیت آبی

آلودگی در این آزمایش مشخص نبود ولی با توجه به اینکه کشت در وانهای رو باز انجام شده بود 

که بیشترین اهمیت را گروههایی از حشرات . وجود حشرات در حوضچه های باز غیر لابل اجتناب بود 

پشه های آب شور، کوریکسیدها و پشه های ریز در مورد نمش هر کدام، اجزاء و : عبارتنداز . دارند 

در محصول مزارع اررترایز و ( دریایی)ضمائم بدن حشرات، مخصوصاً پشه های آب شور 

برای موی  طبك نظر سازمان غذا و داروی آمریکا سطح کنش نمص. سایرکشورها گزارش شده است

در غذاهای متعارف وجود بخشهایی از حشرات به . از پودر خشک است g50 به ازای 5/0جونده ها، 

این مسئله را به سختی می توان در محصوالت . معنی شرایط تولید و یا ذخیره نامناسب است

همان . میکروجلبکی تغییر داد، زیرا حشرات آبزی، بومی حوضچه های میکروجلبکی هوای آزاد هستند

طوری که در باال عنوان شد پشه های دریایی، کاریکسیدها و ریزپشه ها در حوضچه های اسپیرولینا 

. وجود بخشهایی از حشرات بومی در پودر خشک، هیچ خطری برای سالمت جسمی ندارد. فراوانند

مل محدودیت هزینه کنترل حشرات آبزی برای بسیاری از تولید کنندگان اسپیرولینا در ممیاس کوچک عا

وجود موی جوندگان در محصوالت میکروجلبکی، به عنوان شاخصی از آلودگی احتمالی در نظر . است

 .(23)گرفته می شود 

در مزارع ارترایز تمریباً هیچ کلیفرم مثبت ثابت شده ای وجود ندارد که دلیل آن شرایط بهداشتی خوب 

روی محصوالتی از چاد ، الجزایر و  مطالعاتی. رشد، برداشت، خشک کردن و بسته بندی است 

با این حال، آنالیز صدها نمونه اسپیرولینا از مزارع مدرن . مکزیک حاکی از وجود کلیفرم باالست 

تجاری در تایلند، ژاپن، تایوان و مکزیک نشان می دهد که به ندرت کلیفرمی وجود دارد بار 

ظیم شده کشورهای مختلفی باشد که محصول به میکروبیولوژیکی نهایی باید مطابك با استانداردهای تن

ممایسه ای از استانداردهای میکروبیولوژیکی کشورهای مختلف را با  3جدول . شودآنجا صادر می 

 .نشان می دهد Earthrise استاندارد کیفیت داخلی

 ( CFU/g 50000) براساس استاندارد تعداد شمارش کلی پلیت در اسپیرولینای مورد تغذیه انسان

تعداد شمارش ( 2007)و همکاران  Tiboricu  در حالی که( استاندارد مواد غذایی ژاپن)بالمانع بود

در صورتی . و تست کلیفرمها منفی به دست آوردند  CFU/g 104 ×2.2 کلی را در اسپیرولینای خشک

استریل که این محصوالت برای استفاده انسانی کشت داده شوند طی فرآیندهای حرارتی، عمل آوری و 

 .(19)بسیار کاهش و یا حذف خواهد شدکردن میزان میکروارگانیزم ها  

میکروارگانیسم های هوازی مزوفیل را در دمای حدود ( 2003)و همکاران  Jimenez در صورتی که

درجه سانتی گراد در نوترینت آگار بررسی کردند و بعد از انکوباسیون در محیط کشت مایع گلوکز  31

برای  Levine کلیفرمها را شمارش کردند لوله هایی که کشت مثبت بود در آگار (BGBL) سبز درخشان



 حضور استافیلوکوکوس ارئوس توسط محیط کشت مایع(. 11)تخمین اشرشیاکلی انکوباسیون شدند 

Gioltti-Cantoni برای شناسایی کلستریدیوم. بررسی شد C. perfringens  آگار سولفیت پلی یدکسین

استفاده شد و با محیط  RVS برای تخمین سالمونال از محیط کشت مایع. استفاده شد (SPS)نسولفادیازی

کشت مایع سلنیت سیستین مثبت بودن آن تایید شد در نهایت کپکها و مخمرها توسط سابارود دکستروز 

بود و میزان  10به دست آمد که استاندارد آن  MPN/gr 3 در شمارش کلیفرمها. آگار بررسی شدند

به دست آمد در حالی که در استاندارد نباید آلودگی وجود  MPN/gr 3 مخمرو سایر باکتریها هم کمتر از

  میزان کلیفرمهای اسپیرولینا پالتنسیس تولید شده توسط شرکت سیانوتک کمتر از. داشته باشد

 cfu/g10  (11)آل استبوده است که برای مصرف کامالً ایده. 

Falquet (1999) گانیزمهای پودر اسپیرولینا را بعد از یک ماه خشک کردن آنها بررسی کرد میزان ار

در هر گرم بود و باکتریهای کلیفرمی و استرپتوکوکی در آن دیده  106تا  103که میزان آنها کمتر از 

 .(8)نشد که با تحمیك حاضر همخوانی نداشت

Vaega  و Sziget (2012) سپیرولینا غنی سازی کردند و در در زمانی که مواد غذایی لبنی را با ا

 15درجه سانتی گراد نگهداری کردند آلودگیهای کلیفرمی در آنها دیده نشد ولی ولتی در دمای  4دمای 

 Polonio همچنین(. 21)روز تغییر کرد 15طی  105تا  10درجه سانتی گراد میزان کلیفرمها از 

Navacchi  درجه سانتی گراد کمتر از 45ی میزان کلیفرمها را در دما( 2012)و همکاران MPN 

 .(16)، به دست آوردند 3/0

Hoekstra  اسپیرولینایی که برای مصارف انسانی مورد استفاده لرار می گیرد را ( 2011)و همکاران

از نظر باکتری کلستریدیوم و آالینده های کلیفرمی مورد ارزیابی لرار دادند و شاهد برخی باکتریهای بی 

نس از کلستریدیوم بودند ولی هیچگونه کلیفرم و ای کوالیی در آزمایشات دیده هوازی و چند ج

 .(10)نشد

Costa تستهای کنترل کیفیت را برای کلیفرم، ایکوالی، سالمونال ، استافیلوکوک، ( 2003)و همکاران

ی استانداردهای میکروبیولوژیکی گیاهی برا(. 6)لرصهای اسپیرولینا انجام دادند مخمر و کپک در 

ایاالت متحده و کانادا در دسترس هستند و برخی تولیدکنندگان محدودیتهای مشخص میکروبیولوژیکی 

 .(3)بردند اداره غذا و دارو را به کار می 

و مفید  سازمان بهداشت جهانی ریز جلبک اسپیرولینا را به عنوان یک گونه بسیار با ارزش خوراکی 

صارف انسانی لرار است مورد استفاده لرار بگیرد طی می داند ولی بهتر است زمانی که برای م

در آفریما از این گونه برای مبارزه با بیماری ایدز و کودکان (. 15)فرآیندهای حرارتی استریل گردد 

همچنین مصرف آن برای سایر . مبتال به نمص سیستم ایمنی و کمبود مواد مغذی استفاده می شود

لیل تولید محصوالت عاری از هر گونه آلودگی و خطر ضرورت انسانها توصیه شده است به همین د

برای اطمینان از کیفیت دلیك تولید و محصوالت نهایی از اسپیرولینا، تجزیه و تحلیل خطر، کنترل . دارد

بنابراین به طور کلی پیشنهاد می (. 10)بحرانی و سایر شیوه های تولید محصول خوب باید اجرا شود 



. تا از آلودگی در تمام مراحل سیستم تولید جلوگیری شود. ولید خوب پیروی شودشود که از روشهای ت

با توجه به اینکه این مطالعه در خصوص بررسی میکروبی محیط کشت جلبکها برای اولین بار در . 

ایران انجام شده توصیه می گردد در صورت کشت انبوه جلبکهای خوراکی و دارویی لابل مصرف 

باکتریهای . ط میکروبهای مزوفیل و بیماری زا با جزئیات بیشتر انجام شود انسانی حتما شرای

 .استافیلوکوکوس ارئوس، ای کوالی، سالمونال، مخمر و کپکها حتماً در آزمایشات میکروبی انجام شود

 


