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Abstract
Background and Aim: Spirulina platensis microalgae contain strong antioxidants and its health properties
are related to antioxidant pigments, carotenoids, chlorophyll, and blue pigment unique to its phycocyanin. In this
research, the amount of phycocyanin, beta-carotene, chlorophyll a and b were evaluated in Spirulina platensis
microalgae.
Methods: In this experimental study, Spirulina platensis strain was cultured in Zarrouk liquid medium. Then
the microalgae were dried and ground. The amount of beta-carotene at the wavelength of 451 nm and the amount
of chlorophyll at the wavelength of 665 nm were read. The amount of phycocyanin in Spirulina platensis was
calculated after reading at wavelengths 280 and 620 nm.
Results: In Spirulina platensis microalgae, the amount of chlorophyll a was 0.8 mg/g and chlorophyll b was
0.2 mg/g. The amount of phycocyanin was 0.9 mg/g. The amount of beta-carotene was 7.9 g/100g. Antioxidant
compounds include propyl gallate > 2.5 mg/kg, butylhydroquinone > 2.5 mg/kg, butylated hydroxyanisole > 2.5
mg/kg, butylated hydroxytoluene 208 mg/kg and the total amount of antioxidants > 215.5 mg/kg was recorded.
Conclusion: According to the current findings, Spirulina platensis microalgae has a high antioxidant capacity
and can be useful in terms of nutrition, which of course needs more studies.
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چکیده
زمینه و هدف :ریزجلبک اسﭙیرولینا پﻼتنسیﺲ حاوی آنتیاکسیدانهای ﻗوی است و ﺧواص سﻼمت بﺨﺶ آن در ارتباط با رنگدانههای
آنتیاکسیدانی ،کاروتنوﺋیدها ،کلروفیﻞ ،رنگدانه آبی منحﺼر به فرد فیکوسیانین آن میباشد .در این مطالعه میزان فیکوسیانین ،بتاکاروتن،
کلروفیﻞ  aو  bدر ریزجلبک اسﭙیرولینا پﻼتنسیﺲ مورد ارزیابی ﻗرار گرفت.
روشها :در این مطالعه تجربی ،سویه اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ در محیط مایع زاروک کشت داده شد .سﭙﺲ ریزجلبکها ﺧشک شده و
آسیاب گردید .مقدار بتاکاروتن در طول موج  4۵1نانومتر و میزان کلروفیﻞ در طول موج  00۵نانومتر ﻗراﺋت گردید .اندازهگیری میزان
یافتهها :در ریزجلبک اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ ،مقدار کلروفیﻞ  aبرابر  2/۸ mg/gو مقدار کلروفیﻞ  bبرابر  2/2 mg/gثبت شد .مقدار
فیکوسیانین محاسبه شده برابر  2/2 mg/gبود .میزان بتاکاروتن موجود در اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ برابر  7/2 g/100gاندازهگیری شد .ترکیبات
آنتیاکسیدانی شامﻞ پروپیﻞ گالات >  2/۵میلیگرم بر کیلوگرم ،بوتیﻞ هیدروکینون >  2/۵میلیگرم بر کیلوگرم ،بوتیلات هیدروکسی آنیزول
>  2/۵میلیگرم بر کیلوگرم ،هیدروکسی تولوﺋن بوتیلات  22۸میلیگرم بر کیلوگرم و مقدار کﻞ آنتیاکسیدانها >  21۵/۵میلیگرم بر کیلوگرم
ثبت شد.
نتیجهگیری :طبق یافتههای مطالعه حاضر ،ریزجلبک اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ ظرفیت آنتیاکسیدانی بالایی دارد و میتواند از نظر تغذیه
مفید باشد ،که البته نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
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فیکوسیانین در اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ پﺲ از ﻗراﺋت در طول موجهای  2۸2و  022نانومتر محاسبه شد.

کلیدواژهها :ریزجلبک ،اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ ،کلروفیﻞ ،فیکوسیانین.

آدرس :گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم و فناوری های نوین ،واحد علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران.
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کشت جلبک
این مطالعه تجربی کاربردی در پژوهشکده معیار دانﺶ اصفهان
در تابستان  1421انجام شد .ریزجلبک اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ از یک
محیط ایرانی در شمال کشور شناسایی گردید .گونه اسﭙیرولینا پﺲ
از کشت در محیط مایع زاروک (در لولههای آزمایشگاهی) و پﺲ
از گذشت دو هفته از کشت توسط میکروسکوپ با بزرگنمایی 122
در آزمایشگاه شناسایی شد .کشت در ارلنهای  2۵2میلیلیتری با
 222میلیلیتر محیط کشت و  ۵میلیلیتر اسﭙیرولینا انجام شد .زمان
نوردهی داﺋمی بود .پﺲ از گذشت  4۸ساعت ارلنهای حاوی محیط
کشت سبز شده بودند ،پﺲ از دو هفته شروع به تولید زیست توده
کردند ،و در روز  27رشد آنها کامﻞ و آماده زیست توده گرفتن
شدند .محیط کشت زاروک با کمی تغییرات برای آماده سازی و
نگهداری مایه تلقیح مورد استفاده ﻗرار گرفت .محیط از  13/4۵گرم
بیکربنات سدیم 2/۵ ،گرم دی پتاسیم هیدروژن فسفات 1/۸ ،گرم
نیترات سدیم 1 ،گرم سولفات پتاسیم 1 ،گرم کلرید سدیم 2/2 ،گرم
منیزم سولفات هیدراته 2/24 ،گرم کلرید کلسیم هیدراته ( 2مولکول
آب) 2/21 ،گرم سولفات آهن هیدراته 2/2۸ ،گرم اتیلن دی متیﻞ
آمین تتراسدیم استات 4/۵3 ،گرم کربنات سدیم در یک لیتر آب
مقطر تشکیﻞ شده بود.
خشک کردن
پﺲ از فیلتر کردن محیط کشت حاوی اسﭙیرولینا ،محﺼول
جمع شده روی توری در سینیهایی که با نایلون پوشیده شده بودند،
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ریزجلبکها ،میکروارگانیسمهای فتوسنتز کننده هستند که در
محیطهای آبی زندگی میکنند ( .)1نحوه فتوسنتز آنها مشابه
گیاهان ﺧشکیزی است ( .)2آنها توانایی بیشتری در زمینه تبدیﻞ
انرژی ﺧورشیدی به ترکیبات شیمیایی دارند که ناشی از ساﺧتار
سلولی ساده و حضور در محیطهایی با ﻗابلیت دسترسی به آب،
دیاکسیدکربن و سایر مواد مغذی است ( .)3گروههای تحقیقاتی
متعدّدی در ﺧﺼوص معرفی و عرضه ریزجلبکها به عنوان منبع
غنی پروتئین به عموم افراد جامعه تلاش کردهاند .با این وجود ،توجه
روزافزون به ریزجلبکها به دلیﻞ وجود ترکیبات زیستی فعالی است
که در این میکروارگانیسمها یافت شده است و آنها را به عنوان
منبعی با پتانسیﻞ مناسب به منظور استفاده از مواد مغذی و
مولکولهای فراسودمند مطرح نموده است ( .)4،۵در سالهای اﺧیر
تقاضای مﺼرف فراوردههای غذایی حاوی ریزجلبکها افزایﺶ
چشمگیری یافته است که اغلب به علت طبیعی بودن ترکیبات و
وجود منابع با ارزش بیولوژیکی زیاد همچون کاروتنوﺋیدها،
فیکوبیلینها ،اسیدهای چرب ،پلیساکاریدها ،ویتامینها و
استرولها است که دارای اثرات سلامتی بﺨشی بر بدن انسان
میباشند ( .)0-۸به علاوه ،به دلیﻞ اثرات آنتیاکسیدانی بسیاری از
رنگدانههای طبیعی ریزجلبکها ،استفاده از آنها در افزایﺶ مقاومت
به اکسیداسیون لیﭙید در امولسیونهای روغن در آب امکانپذیر
است .افزودن فیکوسیانین باعﺚ بهبود ﺧواص رﺋولوژیکی
امولسیونها و افزایﺶ مقاومت رنگی و اکسیداسیونی این گونه
امولسیونها میشود ( .)2بیسکوﺋیتها و کلوچهها یکی از
پرمﺼرفترین محﺼوﻻت غذایی هستند .استفاده از ریزجلبکها در
ترکیبات آنها روش جالبی برای تولید محﺼوﻻت غذایی جدید است.
افزودن برﺧی ریزجلبکها به بیسکوﺋیت و محﺼوﻻت مشابه باعﺚ
بهبود بافت و افزایﺶ ماندگاری آن میشود .همچنین در حال حاضر
بررسیهای زیادی بر استفاده از زیستی ریزجلبکی در محﺼوﻻت
ژله غذایی بر پایه پروتئین و پلی ساکاریدهای مﺨلوط شده با
سامانههای پلیمری در حال انجام است .افزودن برﺧی ریزجلبکها
و رنﮓهای طبیعی باعﺚ بهبود ﺧواص ژلی و رﺋولوژیکی ژلها و
دسرها میشود ( .)12در چین و ژاپن فیکوسیانین استﺨراج شده از
اسﭙیرولینا پﻼتنسیﺲ به عنوان رنگدانه طبیعی در انواع موادغذایی
مثﻞ محﺼوﻻت لبنی ،ژل ها ،آدامﺲ و پاستیﻞ استفاده دارد و رنﮓ
درﺧشانی به پاستیﻞ و آب نباتهای پوشﺶدار میدهد (.)11
گونههای کلرلا ( ،)Chlorellaاسﭙیرولینا ( )Spirulinaو دونالیلا
( )Donalilaاز جلبکهای تجاری هستند که به وفور تولید می-
شوند ،زیرا برای رشد نیاز به محیط ﺧاصی ندارند و میتوانند در
هوای باز بدون حضور آلایندهها یا سایر جلبکها و آغازیان کشت
داده شوند .اسﭙیرولینا یکی از نویدبﺨﺶترین ریزجلبک ها است و
فواید و برتری این ریزجلبک نسبت به سایر منابع غذایی گیاهی و
دیگر جلبک ها بسیار زیاد و ﻗابﻞ توجه میباشد ( .)12ریزجلبک

اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ به عنوان یک افزودنی سرشار از مواد غذایی
برای غنیسازی فراوردههای غذایی بﺨﺼوص میان وعدهها
میباشد .کاربرد اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ و متابولیتهای آنها روند
جالبی در بهبود ارزش فراوردههای غذایی سالم ایجاد کرده است.
اسﭙیرولینا غنیترین افزودنی به لحاظ پروتئین ،اسیدچربهای
ضروری مثﻞ گامالینولنیک ،ویتامینها ﺧﺼوصا ویتامین  B12و
پیﺶساز ویتامین  ،Aمواد معدنی بﺨﺼوص آهن و کلسیم،
رنگدانهها بﺨﺼوص فایکوسیانین و سولفولیﭙیدها میباشد .نداشتن
دیواره سلولی سلولزی باعﺚ شده که جذب مواد مغذی آن بسیار
راحتتر صورت گیرد .کم بودن میزان اسید نوکلئیک (کمتر از 4
 )%اسﭙیرولینا ،یکی دیگر از برتریهای این ریزجلبک نسبت به
سایر منابع پروتئینی مشابه میباشد ( .)13اسﭙیرولینا به دلیﻞ داشتن
اجزا و ترکیبات آنتیاکسیدانی مانند فایکوسیانین ،سلنیوم،
کارتنوﺋیدها اسیدچرب گامالینولنیک عامﻞ دارویی بالقوه های جهت
تیمار بیماریهای القاشده به وسیله تنﺶ اکسیداسیونی است (.)14
با توجه به ﺧواص و کاربرد فراوان اسﭙیرولینا و وجود رنگدانهها،
هدف مطالعه حاضر تعیین میزان رنگدانههای مفید اسﭙیرولینای
تولید شده در ایران و بررسی ﺧواص آنتیاکسیدانی آن است.
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پﺨﺶ شد که به این طریق سطح را گسترش داده تا سریعتر ﺧشک
شود و در دمای  32درجه سانتیگراد در محیط دور از نور مستقیم
ﺧورشید ﻗرار داده شد تا رنﮓ سبز جلبک حفظ شود .اسﭙیرولینای
تر به مدت  24ساعت در سایه ﺧشک شد ،سﭙﺲ محﺼول ورﻗهای
را جمع و وزن ﺧشک آن نیز بدست آمد .سﭙﺲ جلبکهای ﺧشک
شده آسیاب شدند.

استخراج و شناسایی عصاره بتاکاروتن
حدود  ۵گرم عﺼاره جلبک اسﭙرولینا ﺧشک شده در ۵2 ml
متیلن کلراید به حالت تعلیق در آمد ،یک شب در یﺨچال با دمای
 -4 ⁰Cو سﭙﺲ در دمای  42 ⁰Cبه مدت یک شبانه روز ﺧشک شد.
باﻗیمانده در  12میلیلیتر اتر نفتی حﻞ شد .جذب در  4۵1نانومتر با
استفاده از تتراهیدروفوران ( )THFبه عنوان استاندارد ﺧوانده شد.

سنجش وزن خشک و نرخ رشد
تعیین وزن ﺧشک بر اساس روش لیگانﺲ و همکاران انجام
شد .وزن ﺧشک نمونهها در طول دوره رشد  22روزه محاسبه شد.
بدین منظور در  3تکرار به میزان  32میلیلیتر از سوسﭙانسیون
جلبکی که کاملاً یکنواﺧت بود ،به مدت  22دﻗیقه در سرعت 0222
دور در دﻗیقه سانتریفوژ و بﺨﺶ رویی آن ﺧارج گردید و رسوبات
حاصﻞ به مدت  24ساعت در دمای  02درجه سانتیگراد ﺧشک
گردیدند .پﺲ از حﺼول اطمینان از ﺧشک شدن سیانوباکترها میزان
وزن ﺧشک هر یک اندازه گیری شد (.)1۵
برای تعیین نرخ رشد ،وزن ﺧشک نمونهها در طول دوره رشد
 ۵تا  7روزه با اندازه گیری جذب نوری در طول موج  7۵2نانومتر
در  3تکرار و ﻗراردادن در معادله منحنی استاندارد محاسبه شد.
سﭙﺲ منحنی رشد در طول این دوره با استفاده از مقادیر زمان
(محور  )Xو وزن ﺧشک (محور  )Yترسیم گردید .برای محاسبه
نرخ رشد وزن ﺧشک روز دوم و چهارم از این منحنی انتﺨاب و در
فرمول زیر ﻗرار داده شد که در آن  DW2thو  DW4thبه ترتیب وزن
ﺧشک در روز دوم و چهارم از منحنی رشد برحسب میلیگرم بر
میلیلیتر است.

سنجش فیکوبیلی پروتئینها
رنگدانه فیکوسیانین که از ﺧانواده فیکوبیلی پروتئینها میباشد
بر اساس روش وایمن و فای در نمونههای ریزجلبکی سیانوباکتریایی
مورد سنجﺶ ﻗرار گرفتند 1 .میلیلیتر از سوسﭙانسیون جلبکی کاملاً
هموژن شده ،به مدت  12دﻗیقه سانتریفوژ و بﺨﺶ رویی ﺧارج شد.
روی پلت باﻗیمانده  02تا  1۵2میکرولیتر گلیسرول ﺧالص اضافه
شد و با شدت بالا ورتکﺲ گردید .مﺨلوط حداﻗﻞ به مدت  24ساعت
در تاریکی و در دمای  4درجه سانتیگراد ﻗرار گرفت .سﭙﺲ به
مﺨلوط ،به مقداری آب مقطر اضافه شد تا غلظت گلیسرول 12
درصد گردد .این عمﻞ باعﺚ شوک اسمزی شده ،سلولها ترکیده
و فیکوبیلی پروتئینها آزاد میشوند .به محلول حاصﻞ استات سدیم
به مقداری افزوده تا غلظت آن در محلول  222میلیمولار شود.
مﺨلوط حاصﻞ به مدت  12دﻗیقه سانتریفوژ و جذب بﺨﺶ رویی
در طول موجهای  2۸2و  022نانومتر با استفاده از اسﭙکتروفتومتر
ثبت شد.

سنجش رنگدانهها
سنجش کلروفیل  aو b

Chl a= 13.14×A665nm/DW

نتایج
میزان کلروفیل  aوb

مقدار کلروفیﻞ  aبرابر  2/۸ mg/gو مقدار کلروفیﻞ  bبرابر
 2/2 mg/gدر اسﭙیرولینا اندازهگیری شد (جدول.)1-
اندازهگیری مقدار فیکوبیلی پروتئینها و کاروتنوئید
سه فیکوبیلی پروتئین معمول؛ فیکواریترین ( ،)PEفیکوسیانین
( )PCو آلوفیکوسیانین ( )APCهستند .برای اندازهگیری میزان
فیکوسیانین در اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ پﺲ از ﻗراﺋت در طول موجهای
 2۸2و  022نانومتر ،اعداد بدست آمده در فرمول گذاشته و مقدار
فیکوسیانین محاسبه شد .عدد بدست آمده ،برابر با  2/2 mg/gبود.
میزان بتاکاروتن موجود در اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ با روش
اسﭙکتروفتومتری شناسایی شد که برابر با  7/2 g/100gمیباشد.
Winter 2023, Vol. 4, No. 4
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از روش مارکربرای سنجﺶ کلروفیﻞ استفاده شد ( .)10بدین
منطور در  3تکرار  1میلیلیتر از سوسﭙانسیون جلبکی که کامل ًا
یکنواﺧت ،به مدت  12دﻗیقه در سرعت  12222دور در دﻗیقه
سانتریفوژ و بﺨﺶ رویی آن ﺧارج گردید .سﭙﺲ  1میلی لیتر متانول
ﺧالص به رسوب باﻗی مانده اضافه و با شدت بالا ورتکﺲ شد .نمونه
ها به مدت  24ساعت در دمای  4درجه سانتیگراد در تاریکی ﻗرار
گرفتند .پﺲ از این مدت ،نمونهها مجدداً به مدت  12دﻗیقه در
سرعت  12222دور در دﻗیقه سانتریفوژ شدند و طیف جذبی بﺨﺶ
رویی با استفاده از اسﭙکتروفتومتر در طول موج  00۵نانومتر در
مقابﻞ شاهد متانول ثبت شد .غلظت کلروفیﻞ با استفاده از فرمول
زیر بر حسب میکروگرم کلروفیﻞ بر میلیگرم وزن ﺧشک محاسبه
شد که در آن  A 00۵ nmجذب نمونه در طول موج  00۵نانومتر
و  DWوزن ﺧشک بر حسب میکروگرم بر میلیلیتر است (.)10

اسپکتروفتومتری
جذب نمونهها با روش اسﭙکتروفتومتری در طول موج nm
 372اندازهگیری شد .ترکیب فلاونوﺋیدی (کوﺋرستین) و فعالیت
آنتیاکسیدانی کﻞ (پروپیﻞ گالات ،ترشری بوتیﻞ هیدروکینون،
بوتیلات هیدورکسی آنیزول و بوتیلات هیدروکسی تولوﺋن)
شناسایی و میزان آن با رسم منحنی بدست آمد.
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D= [Ln(DW4th/DW2th)]×3.322

بررسی میزان خواص آنتیاکسیدانی به روش
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جدول .1-سنجﺶ کلروفیﻞ  aو  bدر ریزجلبک اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ
نام و کد نمونه

کلروفیل ( aمیلی گرم/گرم)
2/۸

اسپیرولینا پﻼتنسیس

کلروفیل ( bمیلی گرم/گرم)
2/2

تولوﺋن) با روش اسﭙکتروفتومتری در اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ شناسایی
شد که در جدول 2-آمده است.
همچنین کروماتوگرام ترکیبات آنتیاکسیدانی در شکﻞ 1-آمده
است.

بررسی میزان خواص آنتیاکسیدانی به روش
اسپکتروفتومتری
ترکیبات آنتیاکسیدانی کﻞ (پروپیﻞ گالات ،ترشری بوتیﻞ
هیدروکینون ،بوتیلات هیدورکسی آنیزول و بوتیلات هیدروکسی

جدول .6-میزان کاروتنوﺋید و ترکیبات آنتیاکسیدانی موجود در ریزجلبک اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ
نام و کد نمونه
اسپیرولینا

پروپیل گالات

> 2/۵

مجموع

ترشری بوتیل

بوتیلات

بوتیلات هیدروکسی

هیدروکینون

هیدورکسی آنیزول

تولوئن

آنتی اکسیدانها

> 2/۵

> 2/۵

22۸

≥ 21۵/۵

بتا-کاروتن

7/2

پلاتنسیس

بحث

مجله طب دریا
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امروزه ریزجلبکها به عنوان مکمﻞهای غذایی و برای استفاده
از رنگدانههای طبیعی در مواد غذایی مﺨتلف از جمله شکلات،
آدامﺲ ،نوشیدنیها ،پاستا کاربرد فراوانی دارد ( .)17در ریزجلبک
اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ در کشورهای متعددی به عنوان ماده ارزشمند
تجاری به دلیﻞ ارزش غذایی ،ﺧواص درمانی ،پروتئین و ویتامین
فراوان شناﺧته شده است .کارتنوﺋیدها از رنگدانههای بسیار مهم
محلول در چربی هستند که توسط گیاهان و جلبکها تولید شده و
نقﺶ مهمی در فتوسنتز ایفا میکنند ( .)1۸علیرغم کاربرد وسیع
جهانی اسﭙیرولینا ،به ویژه در کشورهای پیشرفته ،تاکنون هیچگونه
بهرهبرداری به منظور استﺨراج و ﺧالصسازی همزمان فراوردههای
آنتیاکسیدانی ،کاروتنوﺋیدها ،کلروفیﻞ  b,aو فیکوسیانین از

اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ در ایران نشده است .معرفی این جلبک و
بررسی شرایط تولید انبوه انواع فراوردهای ذکر شده فوق میتواند
زمینه تولید فراوردههای ﻗابﻞ استفاده در بﺨﺶهای مﺨتلف علوم
کشاورزی ،آبزی پروری ،صنایع غذایی و پزشکی را فراهم آورد .در
مطالعه حاضر میزان کلروفیﻞ  aموجود در اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ
برابر  2/۸ mg/gو میزان کلروفیﻞ  bبرابر  2/2 mg/gبدست آمد.
مقدار فیکوسیانین برابر  2/2 mg/gو میزان بتاکاروتن برابر g/100g
 7/2ثبت شد .میزان کاروتنوﺋیدهای اسﭙیرولینای ﺧشک شده توسط
اسﭙری ﺧشک کن با روش  Mikiو همکاران تجزیه شد که نسبت
کاروتنوﺋیدهای اسﭙیرولینا  340میلیگرم در  122گرم بود که ۵2
درصد بتاکاروتن 21 ،درصد زیگزانتین 12،درصد اکیننون 0 ،درصد
بتاکریﭙتوزانتین 3 ،درصد هیدروکسی امیننون و  7درصد
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شکل .1-کروماتوگرام ترکیبات آنتیاکسیدانی کﻞ در ریزجلبک اسﭙیرولینا پلاتنسیﺲ

پتانسیﻞ ریزجلبک اسﭙیرولینا پلی تنسیﺲ در تولید آنتی اکسیدان های ضروری 24۵ /

نتیجهگیری
به طور کلی یافتههای حاصﻞ از مطالعه حاضر نشان داد که
میزان رنگدانههای اسﭙیرولینا تولید شده در ایران بیشتر از سایر
مطالعات بوده که این امر احتمالاً بدلیﻞ شرایط پرورش متفاوت
اسﭙیرولینا در مطالعات مﺨتلف است .همچنین در صورت تمایﻞ به
تولید رنگدانههای ﺧاص در اسﭙیرولینا میتوان با تغییر شرایط
محیطی و استرسهای فیزیکی و شیمیایی میتوان به این امر
دست یافت.
تشکر و قدردانی :از همه اساتیدی که در غنای مطالب
حاضر یاریرسان بودند ،نهایت تشکر و ﻗدردانی به عمﻞ میآید.
نقش نویسندگان :همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله
یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر،
مسئولیت دﻗت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تﺼریح می کنند که هیچ گونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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کاروتنوﺋیدهای شناسایی نشده بود ( .)12در مطالعهای میزان
کلروفیﻞ  aاسﭙیرولینا  2/227میکروگرم بر میلیلیتر گزارش گردید.
میزان کاروتنوﺋید در اسﭙیرولینا را  ۵/2-0گرم در کیلوگرم و میزان
کلروفیﻞ آن را  2/2-0/0گرم در کیلوگرم ثبت شد ( .)12طبق
مطالعه دیگری که بر روی کلروفیﻞ ریزجلبک اسﭙیرولینا انجام شد،
 21/2میلیگرم بر لیتر به دست آمد (.)22
رادیکالهای آزاد مولکولها و اتمهایی هستند که به دلیﻞ داشتن
الکترون آزاد حاوی انرژی بالایی میباشند و ﻗادرند به بافتها و
سلولها آسیب برسانند .این مولکولها در غلظتهای فیزیولوژیکی
برای عملکرد نرمال سلول (سیگنالینﮓ و تنظیم ردوکﺲ) ضروری
هستند و در غلظت های بالا باعﺚ ایجاد وضعیتی بنام استرس
اکسیداتیو میشوند ( .)21به دلیﻞ عدم پایداری تمایﻞ شدیدی برای
واکنﺶ با سایر دیگر مولکولها داشته و بدین ترتیب باعﺚ آسیب به
لیﭙیدها ،پروتئینها DNA ،و تﺨریب سلول میشوند .ضمناً استرس
اکسیداتیو میتواند باعﺚ تسریع پدیده پیری و بروز بسیاری از
بیماریهای مﺨتلف از ﻗبیﻞ سرطان و سندرم متابولیک شود .در دو
دهه اﺧیر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت و آنتی اکسیدان ها به
یکی از حیطه های پژوهشی مهم و پرطرفدار در بین محققین تبدیﻞ
شده است .آنتیاکسیدانها از یک طرف باعﺚ کاهﺶ ﺧطر ابتلا به
بیماریهای ﻗلبی عروﻗی و سکته میشوند و از طرف دیگر از
پیشرفت سرطانها که موجب آسیب به  DNAمیشوند جلوگیری
میکنند ( .)22علیرغم وجود آنتیاکسیدانهای مﺨتلف در پلاسما،
سیستم دفاعی بدن به تنهایی ﻗادر به از بین بردن رادیکالهای آزاد
ایجاد شده در بدن نیست ،به همین جهت نیاز به تأمین
آنتیاکسیدان از منابع ﺧارجی دارد که از طریق منابع غذایی تأمین
میشود .بنابراین نیاز به آنتیاکسیدانهای ﻗوی با سمیت کمتر و
اثربﺨشی بیشتر یک ضرورت اجتنابناپذیر است ( .)23ترکیبات
فنلی مانند بوتیلات هیدروکسی آنیزول ( ،)BHAهیدروکسی تولوﺋن
بوتیلات ( )BHTو ترت بوتیﻞ هیدروکینون ( )TBHQمتداولترین
آنتیاکسیدانهای سنتزی هستند که به کرات از لحاظ سمشناسی
بررسی شدهاند و در سالهای اﺧیر استفاده از این نوع
آنتیاکسیدانها به دلیﻞ عوارض منفی روی سﻼمتی با چالﺶ جدی
مواجه شدهاند .علاوه بر این ﺧطر آسیب کبدی و ایجاد سرطان در
حیوانات آزمایشگاهی از معایب استفاده از آنتیاکسیدانهای

ساﺧتگی است ( .)24لذا از حدود دهه  12۸2آنتیاکسیدانهای
طبیعی به عنوان جایگزین انواع سنتزی پدیدار شدند ( .)2۵مطالعات
متعددی نشان داده که اسﭙیرولینا یک ترکیب حاوی آنتی
اکسیدانهای ﻗوی است و ﺧواص سﻼمتبﺨﺶ آن در ارتباط با
رنگدانههای آنتی اکسیدانی ،کاروتنوﺋیدها ،کلروفیﻞ ،رنگدانه آبی
منحﺼر به فرد فیکوسیانین آن است ( .)20نتایج مطالعه حاضر ،در
راستای مطالعات گذشته نشان داد نمونه مورد بررسی دارای توان
آنتیاکسیدانی بالایی است و جلبکهای دریایی نیز همچون گیاهان
زمینی در معرض ترکیبی از نور و اکسیژن هستند که منجر به
تشکیﻞ رادیکال های آزاد و عوامﻞ اکسیدکننده ﻗوی میگردد عدم
وجود آسیب اکسیداتیو در اجزای ساﺧتاری این جلبکها (مانند
اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه) نشان از پایداری آنها
نسبت به اکسیداسیون و داشتن سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی،
آنهاست.
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