
ZDRAVOTNÍ PŘÍNOSY SPIRULINY 
Víc než jen řasa  

Výhody, výživa, nežádoucí účinky, dávkování a interakce Spiruliny 
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(original textu v angličtině) 

Spirulina je mikrořasa, které se daří v teplých 

podnebích a alkalických vodách v různých částech 

světa. Existuje několik odrůd, nejlepší Spirulina 

(mexická odrůda) je nejbohatší na bílkoviny a 

pigmenty, a proto nejlepší pro výživové a 

terapeutické účely.  

 

Její znovuobjevení a průmyslové využití představuje velký úspěch v potravinářském 

průmyslu, protože vytváří 20, 40 a 400krát více bílkovin na stejné ploše jako sója, kukuřice 

nebo skot. 

Má skutečně působivou koncentraci živin (viz tabulky níže). Je bohatá na minerály a 

vitamíny (je to přirozený zdroj B12 nezbytný pro vegetariány), je vynikajícím zdrojem 

vysoce kvalitních bílkovin s nízkou toxicitou (v průměru má 65% bílkovin, více než jakákoli 

jiná přírodní potravina s výjimkou vejce). Je bohatá na RNA a DNA nukleové kyseliny, které 

posilují imunitní systém a regenerují buněčný genetický materiál. Je bohatá na 

antioxidanty, jako je chlorofyl a fykocyanin. Zatímco chlorofyl je silný detoxikátor, 

fykocyanin, jedinečný pigment modrozelených řas, má protinádorové vlastnosti. Vzhledem 

k vysokému obsahu proteinů pomáhá při hypoglykemii (nízká hladina cukru) užíváním mezi 

jídly. Snižuje cholesterol a pomáhá zlepšovat vstřebávání minerálů. Poskytuje také 

esenciální mastné kyseliny. 

Spirulina je díky své vysoké výživové síle, komplexnímu složení a přirozenému původu 

vynikající alternativou k multivitaminovým a multiminerálním doplňkům - v dávkách 3 až 

10 gramů denně. Přestože toto množství Spiruliny nabízí malé dávky široké škály živin, 

přirozeně přispívá k jejich lepší absorpci a působí s větší účinností než syntetické živiny. 

 

SLOŽKY SPIRULINY  

Proteiny 55-70% 

Sacharidy 15-25% 

Lipidy (tuky) 5% 

Minerály 7% 

Voda 3% 
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ŽIVINY SPIRULINY 

Dá se říci, že Spirulina je ideálním doplňkem výživy. Hlavním důvodem pro toto tvrzení je, 

že její obsah bílkovin dosahuje 69,5%, ve srovnání s obsahem pouze 20% u ryb, 19,3% u 

hovězího masa, 34,3% u japonské sóji a 47,8% u Chlorely, navíc Spirulina má stravitelnost 

95%, takže se snadno vstřebává střevními membránami (Dr. Mauricio David, 1982). 

PROTEINY 

Moderní kritéria pro kvalifikaci příjmu bílkovin v potravě jsou tři: 

1. Využití proteinů 

Zahrnuje 3 kritéria: 

a) Kvalita bílkovin, tj. množství a podíl esenciálních aminokyselin obsažených v potravině. 

Protože tělo nemůže syntetizovat esenciální aminokyseliny, je závislé na jejich přísunu ze 

stravy. 

Aby jídlo bylo dobrým zdrojem bílkovin, musí obsahovat nejen všechny esenciální 

aminokyseliny, ale také jejich správný poměr. Pokud je totiž třeba jen jedna z nich obsažena 

v malém množství, omezí to absorpci všech ostatních. Takže přítomnost nebo 

nepřítomnost všech esenciálních aminokyselin a jejich poměr je prvním faktorem, který 

moderní výživa bere v úvahu při určování příjmu bílkovin v potravě. Má se za to, že vejce 

obsahuje ideální podíl esenciálních aminokyselin a že všechny ostatní potraviny mají ve 

srovnání s vejcem určitou aminokyselinu omezenou. 

b) Stravitelnost: týká se poměru, ve kterém mohou být proteiny absorbovány lidským 

střevem, to znamená, že složení potravin je možné natrávit enzymatickými systémy 

lidského trávicího traktu. 

Spirulina je vysoce stravitelná, na rozdíl například od Chlorelly neobsahuje celulózu v 

buněčné stěně, takže je velmi vhodné léčit jí pacienty se slabou vstřebatelností střeva 

(malabsorpčním syndromem). 

c) Biologická hodnota: označuje podíl bílkovin uložených v těle. S ohledem na tyto 3 

hodnoty se vypočítá čisté využití proteinů. 

Podle klasifikace UNP - College of Medicine nabízené Robertem Henriksonem (1994) 

dosahuje suché vejce hodnotu 94, poté mléčné výrobky 82-70, ryby 80, maso 67 a Spirulina 

62% (viz přiložená tabulka). 

2. Množství bílkovin 

Dodatek UNP - College of Medicine uvádí, že se musí brát v úvahu také množství bílkovin 

obsažených v potravině. To se týká podílu bílkovin ve vztahu k hmotnosti jídla. 

Například živočišná výživa obecně obsahuje více bílkovin než rostlinné potraviny, ale 

některé rostlinné potraviny jsou známé tím, že obsahují velké množství bílkovin, jako je 

např. sója, pivovarské kvasnice, pyl, spirulina atd. 



3. Procento využitelných proteinů 

Ovšem moderní výživoví specialisté slučují tato různá kritéria vynásobením množství 

proteinů množstvím využitých čistých proteinů. To udává hodnotu využitelných proteinů v 

potravě. Podle tohoto kritéria zaujímá Spirulina druhé místo za vejcem, proto je nad všemi 

ostatními potravinamy. 

4. Biotoxicita proteinů 

K výše uvedenému musíme přidat základní kritérium, byť zapomenuté moderními 

biomedicínskými vědami: to, co propagátoři hygienismu a naturismu nazvali toxicitou 

kadaverózních bílkovin, tedy odpadu, který po sobě zanechávají, a množstvím látek, které 

jsou generované během jejich trávení, tedy co musí být tělem vyloučeno. 

Spirulina je z tohoto pohledu velmi výhodná z několika důvodů: 

∙ Na rozdíl od mléčných výrobků a masa má nízký obsah nasycených tuků. 

∙ Poskytuje esenciální mastné kyseliny, které chybí v mase, vejcích a mléčných výrobcích. 

∙ Má také nízký obsah kalorií, a proto není zdrojem bílkovin, který způsobuje obezitu. 

. Pěstuje se v alkalických vodách, které obsahují velmi málo bakterií. Množství bakterií  

  přítomných ve Spirulině, i když není dezinfikována, je obvykle zanedbatelné. V protikladu 

  k živočišným bílkovinám. 

∙ Regeneruje střevní flóru. 

∙ Nevyvolává hnilobu jako laktóza v mléce, ani zbytky mukoidů jako mléčná bílkovina. 

∙ Je to silný aktivátor buněčných detoxikačních mechanismů díky vysokému obsahu  

  chlorofylu, karotenoidů a dalších sloučenin. 

. Neukládá toxický odpad ani do jater, ani do ledvin, naopak je vyživuje a chrání. 

. Na rozdíl od výkrmných zvířat, jejichž maso obsahuje velké množství antibiotik a dalších  

   chemických látek používaných během jejich života, není Spirulina těmito chemickými  

   látkami kontaminována. 

Obsah esenciálních aminokyselin v 10 g Spiruliny: 
Fenylalanin 280 mg. 4,5% 

Isoleucin 350 mg. 5,6% 

Leucin 540 mg. 8,7% 

Lysin 290 mg. 4,7% 

Methionin 140 mg. 2,3% 

Threonin 320 mg. 5,2% 

Tryptofan 90 mg. 1,5% 

Valine 400 mg. 6,5% 

Neesenciální aminokyseliny 

Kyselina asparagová 610 mg. 9,8% 

Kyselina glutamová 910 mg. 14,6% 

Alanin 470 mg. 7,6% 

Arginin 430 mg, 6,9% 

Cystine 60 mg. 1,0% 

Glycin 320 mg. 5,2% 



Histidin 100 mg. 1,6% 

Proline 270 mg. 4,3% 

Serin 320 mg. 5,2% 

Tyrosin 300 mg. 4,8% 

Celkové aminokyseliny 6 200 mg. 100,0% 

Zdroj: Earthrise Farms, 1982.  

Arginine 430 mg, 6.9% 

 

Nejpozoruhodnější věcí je, že vzájemné proporce těchto esenciálních aminokyselin jsou 

velmi blízko normě nebo doporučení FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations); takže lze říci, že neexistuje žádný omezující faktor pro asimilaci (biologická 

přeměna látek v organizmu) aminokyselin obsažených ve Spirulině. Toto pozorování je velmi 

důležité a vysvětluje vysoký koeficient asimilace proteinů Spiruliny a jejich účinnost při 

rekonstrukci tkání lidského těla a buněčné vitality. 

VITAMÍNY VE SPIRULINĚ 

Spirulina vyniká jako přirozený zdroj beta-karotenu, protože je pravděpodobně 

nejbohatším zdrojem tohoto vitamínu, obsahuje ho 10krát více než mrkev. Beta-karoten se 

v těle používá k produkci vitamínu A. Tyto dvě látky jsou užitečné pro různé vitální funkce: 

zlepšují vidění, chrání sliznice, posilují imunitní systém, snižují cholesterol a riziko 

rakoviny. 

Na druhé straně je Spirulina taktéž dobrým zdrojem B12, který by měl být běžným 

doplňkem stravy vegetariánů. Poskytuje i důležité množství dalších vitamínů B, stejně jako i 

dalších vitamínů. 

VITAMÍNY v 10g RDAA USA % RDA 

Vitamin A (beta-karoten) 23 000 IU 5 000 IU 460 

Vitamin B1 (thiamin) 0,31 mg. 1,5 mg. 21 

Vitamin B2 (riboflavin) 0,35 mg. 1,7 mg. 21 

Vitamin B3 (niacin) 1,46 mg. 20,0 mg. 7 

Vitamin B6 (pyridoxin) 80 mcg. 2,0 mg. 4 

Vitamin B12 32 mcg. 6 mcg. 533 

Vitamin C * 60,0 mg. * 

Vitamin D * 400 IU * 

Vitamin E (alfa-tokoferol) 1 IU 30 IU 3 

Kyselina listová 1 mcg. 400 mcg * 

Kyselina pantothenová 10 mcg. 10 mg. 1 

Biotin 0,5 mcg. * 

Inositol 6,4 mg. * 

RDAa: doporučený denní příjem  

Zdroj: Earthrise Farms 1982-1988 

* Nejsou k dispozici žádná data 

Přijato Robertem Henriksonem, Microalga Spirulina. 



MINERÁLY VE SPIRULINĚ 

Spirulina poskytuje širokou škálu minerálů v přirozené formě, proto je tělo snadno 

absorbuje a mají pro tělo vyšší účinnost. Spirulina je dobrým zdrojem vápníku (stejná 

hmotnost přispívá 10krát větším množstvím vápníku než mléko), železa, manganu, chrómu 

a hořčíku (viz přiložená tabulka). Poskytuje také zinek, germanium a měď. 

MINERÁLY  v 10g RDAA USA% RDA 

Vápník 100 mg. 1 000 mg. 10 

Železo 15 mg. 18 mg. 83 

Zinek 300 mcg. 15 mg. 2 

Fosfor 90 mg. 1 000 mg. 9 

Hořčík 40 mg. 400 mg. 10 

Měď 120 mcg. 2 mg. 6 

Jód * 150 mcg. * 

Sodík 60 mg. 2-5 g. 1 

Draslík 160 mg. 6 g. 3 

Mangan 500 mcg. 3 mg. 17 

Chrome 28 mcg. 200 mcg 16 

Germanium 6 mcg. * * 

Selen 2 mcg. 100 mcg 2 

RDA: doporučený denní příjem Earthrise Farms 1982-1988 

* Nejsou k dispozici žádná data 

Pokud jde o přínos minerálů, Spirulina vyniká především jako zdroj železa. Henrikson 

uvádí, že je to nejbohatší jídlo na železo a obsahuje ho až 20krát více než potraviny obvykle 

označované jako dobrý zdroj (viz tabulka níže). 

OBSAH ŽELEZA VE SPIRULINĚ A V JINÝCH POTRAVINÁCH 

VÝROBEK mg. železa na 100 g. 

Spirulina 150,0 

Chlorella 130,0 

Lískové ořechy 8,1 

Pistácie 6,7 

Kešu ořechy 6,4 

Játra (smažená) 5,7 

Celozrnný chléb 3,2 

Černé a bílé fazole (vařené) 3,0 

Špenát (syrový) 2,7 

Hamburgery (libové maso, vařené) 2,7 

Hrozny se semeny (muškát) 2,6 

Vejce 2,0 

Jehněčí kotletky (vařené) 1,8 

Krevety 1,8 



Sójový tvaroh 1,8 

Fazolové klíčky 1,6 

Earthrise Farms 1982-1988b YSK Inst. Zdroj: Ministerstvo zemědělství USA. 

Navíc se však železo ze Spiruliny, jak naznačuje několik studií citovaných Henriksonem, 

absorbuje dvakrát lépe, než je tomu u zeleniny a u většiny masa. 

Esenciální mastné kyseliny 

Spirulina poskytuje zajímavá množství kyseliny gama-linolenové, jejíž nedostatek v moderní 

stravě souvisí s četnými onemocněními. Podle Henriksona (1994), 10 g Spiruliny poskytuje v 

průměru 546 mg. mastných kyselin, z nichž je v průměru 225 linoleových a gama- 

linoleových. To představuje 8 až 14% minimálních denních dávek. Spirulinu lze považovat 

za dobrý zdroj esenciálních mastných kyselin. 

Vzhledem k šíři aplikací mastných kyselin v oblasti zdraví jednoduše říkáme, že jsou základní 

složkou všech buněčných membrán, a že rozhodujícím způsobem zasahují do řádného 

fungování následujících tkání popř. systémů: kůže, oči, mozek, nervový systém, žlázy a 

imunitní systém. 

Účinky prokázané u sexuální stimulace prasat, ryb a myší krmených mírnými dávkami 

Spiruliny souvisejí s přítomností kyseliny gama-linoleové. Kromě toho je kyselina gama- 

linoleová nezbytná pro dosažení dobrého vývoje novorozenců. 

Ve studii řasy Spirulina, kterou provedl Dr. G. Chamorro, bylo v histologické zprávě 

pozorováno zvýšení plodnosti a míry laktace u samic potkanů se stravou doplněnou 

Spirulinou; zatímco muži mají větší vývoj semenných váčků, tj. sexuální potence. 

Kyselina linoleová je snadno oxidovatelná, ale přirozená přítomnost tokoferolu (vitamínu E) 

ve Spirulině působí jako chránič přírodní redukce oxidů a zajišťuje její zachování. 

Esenciální obsah mastných kyselin ve Spirulině 

Esenciální kyselina mg. na 10 g. v % z celkového počtu 

Myristic 1 mg. 0,2% 

Palmitic 244 mg. 45,0% 

Palmitoleic 33 mg. 5,6% 

Heptadecanoic 2 mg. 0,3% 

Stearic 8 mg. 1,4% 

Oleic 12 mg. 2,2% 

Linoleic 97 mg. 17,9% 

Gamma-linoleic 135 mg. 24,9% 

Dalších 14 mg. 2,5% 

Celkem 546 mg. 100,0% 

Zdroj: Earthrise Farms, 1988 

 



Spirulinové pigmenty 

Spirulina je bohatá na přírodní pigmenty, z nichž každý má široké terapeutické vlastnosti: 

Chlorofyl: Spirulina je jedním z nejlepších zdrojů chlorofylu. Tento pigment, který dává 

rostlinám zelenou barvu, je silným čistícím a dezinfekčním prostředkem na úrovni střev, 

žlučovodů, jater a plic. Kromě toho se má za to, že vzhledem k jeho podobnosti s 

hemoglobinem může chlorofyl pomoci (pokud je k dispozici dostatek železa) v boji proti 

anémii. A Spirulina poskytuje chlorofyl a železo současně. 

Chlorofyl tvoří 1,1% Spiruliny, což představuje velmi vysokou hladinu. 

Karotenoidy: Spirulina je dobrým zdrojem karotenoidů. Obsahuje beta karoten, 

xanthophyllins, kryptoxanthin, equinenoma, zeaxanthin a lutein. Společně představují 

0,37% z celkového složení Spiruliny. 

Moderní výzkum ukázal, že tyto sloučeniny jsou silné antioxidanty, které nás chrání před 

množstvím nemocí, včetně rakoviny. Jsou nezbytné pro zdraví očí. 

Beta-karoten je živina, která se vyskytuje v mnoha druzích ovoce a zeleniny, zejména těch, 

které jsou žluté, oranžové nebo tmavě zelené. Kromě své schopnosti léčit rakovinu, kterou 

prokázaly četné experimentální studie, jak u zvířat, tak i u lidí, je beta-karoten jedním z 

přírodních stimulátorů imunitního systému (Ross Pelton, 1994). Dr. Atkins (1999) prohlásil: 

„Rutinně předepisuji beta-karoten všem svým pacientům s chronickými i akutními 

infekcemi.“ Podle výzkumu při dávce beta-karotenu vyšší než 30 mg po dobu delší než dva 

měsíce došlo k významnému zvýšení funkce imunitního systému. U lidí s AIDS je nápadný 

nedostatek živin. Jedna studie zjistila, že více než 70% pacientů s AIDS bylo pod normálním 

rozsahem hladin beta-karotenu a jiná studie zjistila 13-násobné snížení obsahu živin u dětí s 

AIDS.  

Fykocyanin: Je to hlavní pigment Spiruliny. Je to protein, který tvoří až 20% z celkové 

hmotnosti této mikrořasy. Fykocyanin obsahuje hořčíkové a železné ionty, které mohly být 

předchůdcem chlorofylu a hemoglobinu. 

Moderní výzkum ukázal, že posiluje imunitní systém a bojuje proti rakovině. 

Přírodní pigmenty Spiruliny 

Pigment v 10 g. v % z celkového množství 

Fykocyanin (modrý) 1 500 - 2 000 mg. 15-20% 

Chlorofyl (zelený) 115 mg. 1,15% 

Karotenoidy (oranžová) 37 mg. 0,37% 

Beta-karoten 14 mg. 0,14% 

Zdroj: Earthrise, 1988. 

 

 

 



NĚKTERÉ VĚDECKÉ STUDIE O PŘÍNOSECH SPIRULINY 

Redukce cholesterolu 

Několik studií ukázalo, že Spirulina snižuje u laboratorních potkanů cholesterol. Studie u lidí 

prováděné v Německu a Japonsku také prokázaly, že snižuje cholesterol. 

Ve studii provedené Ústavem vnitřního lékařství Tokijské univerzity vyvolalo použití 

Spiruliny (4,2 g denně) 4,5% snížení cholesterolu za 4 týdny. Triglyceridy mírně poklesly, 

ale LDL (škodlivý cholesterol) poklesl výrazně. Kromě toho se snížila rychlost arteriosklerózy. 

Užívání Spiruliny bylo jedinou změnou zavedenou ve stravě těchto pacientů. Nebyly 

pozorovány žádné škodlivé vedlejší účinky. Hypocholesterolemický účinek Spiruliny může 

být způsoben její bohatostí na karotenoidy a mastné kyseliny. Spirulina také pomáhá 

odstraňovat mastné usazeniny v játrech. 

Prevence a léčba rakoviny 

Jak bylo řečeno, Spirulina je bohatá na karoteny a je nejbohatším zdrojem známého beta- 

karotenu. V tomto bodě stojí za zmínku skutečnost, že karotenoidy přírodního původu jsou 

účinnější než syntetické karoteny, jak ukazuje izraelská studie provedená v roce 1987 o 

beta-karotenu: ten přírodní se lépe vstřebává, protože obsahuje izomer nazývaný q-cis, 

který chybí v syntetickém materiálu. 

Na Fakultě dentální medicíny na Harvardské univerzitě byly provedeny s vynikajícími 

výsledky studie na zvířatech s cílem zabránit nebo léčit orální nádory u laboratorních myší. 

Četné studie o různých druzích rakoviny (prsa, kůže, děloha, plíce, jícen, gastrointestinální 

trakt, tlusté střevo, močový měchýř, pankreas atd.) ukázaly, že pravidelná konzumace 

karotenoidů z mrkve může snížit riziko vzniku rakoviny. 

Studie provedená na University of New York v Buffalu zjistila, že denní spotřeba mrkve 

snížila až o 50% riziko výskytu maligních nádorů. Spirulina obsahuje ve stejné hmotnosti 

10krát více beta-karotenu než mrkev a poskytuje širokou škálu karotenoidů. Navíc je 

absorpce karotenoidů optimalizována v přítomnosti tuku v zažívacím traktu, takže přísun 

mastných kyselin ze Spiruliny zlepšuje využití karotenoidů obsažených v řase. A pokud by to 

nestačilo, Spirulina také poskytuje fykocyanin, který má protirakovinný účinek. 

Zdraví tlustého střeva 

Spirulina je vynikajícím pomocníkem při léčbě chorob tlustého střeva - z několika důvodů: 

∙ Jedná se o vysoce stravitelný protein. To znamená, že nevytváří toxické nebo bakteriální  

  zbytky ve střevech, ani nepodporuje podráždění tlustého střeva, jako to dělá mléčná  

  laktóza, která, pokud není strávena, způsobuje koliku a průjem. 

∙ Spirulina nezpůsobuje alergické reakce jako jiné typy proteinů. 

∙ Spirulina svým bohatstvím chlorofylu přispívá k detoxikaci tlustého střeva. 

∙ Pravidelná konzumace Spiruliny zlepšuje proliferaci (množení) střevní flóry, která 

  optimalizuje trávení, vstřebávání živin, chrání před infekcemi a posiluje imunitní systém. 

Ve své dobře zdokumentované knize o Spirulině cituje Henrikson zajímavou studii 

provedenou s laboratorními krysami s výsledkem: 



„Výsledky krmení potkanů 5% Spiruliny po dobu 100 dnů u kontrolní skupiny byly 

následující:  

1) zvýšení hmotnosti o 13 procent 

2) zvýšení výskytu laktobacilu o 327 procent 

3) zvýšení obsahu vitamínu B1 ve slepém střevu o 43%. Vzhledem k tomu, že Spirulina  

    neposkytuje vitamín B1, je třeba usuzovat, že zvyšuje jeho vstřebávání “. 

Tato vlastnost Spiruliny z ní činí užitečný doplněk při stavech, kdy je prospěšné posílit 

střevní flóru, jako jsou: chronické střevní problémy a malabsorpční syndrom doprovázené 

infekcemi (jako u AIDS); u kandidózy, během a po antibiotické léčbě, pro boj s vysokými 

hladinami cholesterolu, při problémech s akné nebo psoriázou, při vaginálních infekcích, 

při alergických stavech a při různých chronických stavech jako je artritida, rakovina atd. 

Ochrana ledvin 

Studie provedené v Japonsku prokázaly při pokusech na potkanech, že Spirulina snižuje 

nefrotoxicitu rtuti a tří běžných léčiv: para-aminofenol (analgetikum), gentamicin 

(antibiotikum) a cis-dichlorodiamino-platinum (protinádorová látka). Ve všech případech 

byly měřeny hodnoty dusíku močoviny v krvi a sérového kreatininu, což jsou dva prvky, 

které umožňují detekci poškození ledvin. 

Krmení potkanů stravou vytvořenou ze 30% Spirulinou bylo dosaženo velkolepých výsledků: 

injekce vysoké dávky anorganické rtuti zvýšila krysám hladinu dusíku močoviny o 310% a 

kreatininu o 198%. Po podání Spiruliny bylo snížení o 209%, u kreatininu o 157%. 

Výsledky byly podobné při podávání tří uvedených léků.  

Tato nefroprotektivní role Spiruliny z ní dělá pomocníka při otravě těžkými kovy, v tomto 

případě ji lze kombinovat s vysokými dávkami vitamínu C. Stejně zajímavé je její použití u 

pacientů s chronickými chorobami ledvin. 

Fykocyanin a imunitní systém 

Japonské studie opět prokázaly v experimentech s laboratorními zvířaty imunostimulační 

roli rostlinného pigmentu, obsaženého pouze v modrozelených řasách, nazývaný 

fykocyanin: 

∙ U myší s rakovinou jater nárůst přežití: po 5 týdnech 90% myší ve skupině s fykocyaninem  

  zůstalo naživu oproti 25% u kontrolní skupiny, po 8 týdnech byly všechny myši u kontrolní  

  skupiny mrtvé, u skupiny s fykocyaninem jich 25% přežilo. 

∙ Jiné studie prokázaly, že fykocyanin zvyšuje aktivitu lymfocytů, což zvyšuje celkovou  

  odolnost těla proti infekčním útokům a degenerativním procesům. 

∙ Doporučená dávka fykocyaninu k dosažení preventivního účinku proti rakovině je 0,25 až 

  2,5 g denně. To je 1,3 g průměrně, čehož je dosaženo při spotřebě 10 g Spiruliny denně. 

Pokud je Spirulina vystavena vysokým teplotám, je fykocyanin zničen. 



Anémie 

Jak při pokusech na zvířatech, tak při studiích na lidech konzumace Spiruliny rychle 

obnovuje hladinu železa, protože neobsahuje pouze důležité množství, ale obsahuje železo 

ve snadno vstřebatelné formě. 

Ve studii s potkany krmených Spirulinou, ve srovnání s jiným doplňkem (síran železnatý), 

potkani krmeni Spirulinou absorbovali o 60% více železa než ti, kterým byl podáván 

doplněk. 

V japonské studii s 8 ženami, které dodržovaly režim udržování nízké hmotnosti a měly 

anémii s nedostatkem železa, byly podávány 4 gramy Spiruliny denně po jídle. Za 30 dní se 

jejich hladina hemoglobinu zvýšila na 21% (dříve kolísala mezi 10,9 a 13,2%). 

V jiné studii bylo mezi lidmi mimo kliniku vybráno 9 žen a 1 muž, kteří vykazovali celkově  

bledé tváře, charakteristický pro anémii bez komplikací. Po každém jídle jim bylo podáno 10 

g Spiruliny. 

Na straně 72 práce Tajemství Spiruliny jsou uvedena data z analýzy krve v těchto 9 

případech, zahrnující počet červených krvinek (R), hemoglobin (Hb) a hematokrit (Ht). 

U mužů se hemoglobin během 30 dnů zvýšil z 13,0 milionů na 15,8. U žen jsem se zvýšil z 

10,6 na 13,0. 

Dr. Takeuchi uvádí, že příznivý výsledek v těchto případech je způsoben účinností Spiruliny,  

nedochází k němu u léků s železem, protože Spirulina je přírodní jídlo, které obsahuje 

vysoce kvalitní bílkoviny spojené s několika vitamíny a minerály, a proto nemá žádné 

abnormální účinky, i když je konzumována po delší dobu. 

Kojenecká podvýživa 

Užívání 10 g řasy Spirulina denně vede k rychlému uzdravení podvýživených dětí. To 

dokazují studie provedené v mnoha zemích, jako je Mexiko, Rumunsko, Čína, Togo atd. 

Spirulina a AIDS  

Existuje mnoho důvodů, proč by pacienti trpící AIDS nebo infikovaní virem HIV měli 

konzumovat Spirulinu: 

∙ Vědci z Národního institutu pro rakovinu Spojených států v roce 1989 oznámili, že některá  

  chemická činidla modrozelených řas byla proti HIVviru pozoruhodně aktivní. Jedná se 

  o sulfolipidové části přítomné v glykolipidech modrozelených řas. 

∙ Spirulina posiluje imunitu a chrání před infekcemi. 

∙ Spirulina zlepšuje střevní flóru a vstřebávání. 

∙ Spirulina poskytuje širokou škálu snadno asimilovatelných živin. 

∙ Dále je užitečné bojovat proti častému syndromu podvýživy u pacientů s AIDS. 

Obezita 

Je známo, že pocit hladu je obranným mechanismem organismu a že je spojen s hladinou 

proteinů nebo jejich derivátů (lipoproteinů) v krvi. Při hladu je dobrým zvykem brát 3 až 5 

gramů Spiruliny půl hodiny nebo hodinu před každým jídlem se sklenicí vody nebo, v 

případě opomenutí, při jídle. Hladina lipoproteinů stoupá a pocit hladu zmizí. Zároveň tělo 

dostává potřebné vitamíny a minerály. 



Na druhé straně, díky přítomnosti kyseliny gama-linoleové, jsou syntetizovány 

prostaglandinové hormony, které přispívají k mobilizaci tukových zásob nebo 

nadbytečného tuku v těle, aby uspokojily kalorické potřeby globálního metabolismu. 

Současně ferredoxin snižuje pocit únavy a překonává se hladová úzkost. 

Dramatické zlepšení u diabetiků díky Spirulině 

V řadě klinických studií byl předepsán kromě správné stravy i přípravek Spirulina. Bylo 

podáváno 500 g třikrát denně, celkem 1,5 g. V testech bylo podáno 50 gramů glukózy, když 

byl žaludek prázdný. Před testem byla hladina cukru v krvi v první skupině 128; po 30 dnech 

klesla na 116 a po 60 dnech klesla na 96 (normální úroveň lze považovat za méně než 100). 

U druhé skupiny byla hladina 176, po 30 dnech klesla na 122 a po 60 dnech klesla na 102. U 

třetí skupiny byla před léčbou hladina 212, po 30 dnech to bylo 172 a po 60 dnech se snížila 

na 180 (údaje z srovnávací tabulky klinických záznamů). 

Zdraví jater 

Jak lze chránit zdraví jater? Ptá se Dr. Lijima. Odpověď je jednoduchá: vždy přijímejte 

dostatek bílkovin. 70% jater jsou proteiny a četné enzymy, které jim umožňují hladce 

vykonávat jejich chemické funkce, jsou odvozeny od proteinů. Přibližně 40% hmotnosti 

jater, i když jsou zdravá, jsou tuky, ale když se podíl tuku zvýší o více než 10%, jsou již 

považována za ztučnělá, protože není dostatek bílkovin. Děje se to hlavně u alkoholiků a 

pokud při těchto stavech nejsou játra léčena, jejich stav bude postupovat do cirhózy. 

V případě hepatitidy bylo podáno třikrát denně 14 tablet Spiruliny, celkem 42 tablet 

denně. Nebyly poskytnuty žádné léky, kromě výživné stravy a Spiruliny. 

Krevní testy a testy jaterních funkcí byly prováděny každých 15 dní; „Výsledky ve všech 

případech prokázaly, že funkce jater se výrazně zlepšily“. 

U všech pacientů se hladina cholesterolu vrátila velmi blízko ideální hodnotě 180 - 220 

mg. podle cc. v krvi. Tyto výsledky jsou způsobeny vlastnostmi Spiruliny, která obsahuje 

vysoce kvalitní bílkoviny, a také četnými přírodními vitamíny, které zlepšují stav pacientů. 

Někteří lékaři předpovídají, že v budoucnosti se chronická hepatitida stane v Japonsku 

národním problémem. 

Dr. Nabura Iijima, profesor na St Maryanne University College of Medicine, také souhlasí s 

užitečností Spiruliny „při prevenci a léčbě hepatitidy a cirhózy. “ 

Problémy se žaludkem 

Jak je známo, chlorofyl má účinek desinflamaru na sliznici žaludku a průdušek, takže se 

používá v alopatické medicíně při léčbě gastritidy, žaludečních vředů a bronchitidy. 

Vzhledem k tomu, že Spirulina obsahuje významné množství chlorofylu, může předcházet 

zánětům sliznice žaludku, může mít terapeutický účinek na tyto problémy, aniž by byl 

lékem a může pomoci zajistit kompletní výživu. 



Pankreatitida 

 

Slinivka má dvě důležité funkce. Jednou je produkce hormonu inzulínu a glukagonu, které 

regulují hladinu cukru v krvi, zejména inzulínu. Druhou funkcí je poslat do duodena 7 typů 

enzymů pro trávení tří důležitých živin: bílkovin, tuků a cukrů. 

U pankreatitidy je obtížné zjistit, kdy je to způsobeno alkoholismem, kdy nadbytkem 

tučných potravin nebo jaterními kameny. Když kameny dosáhnou úrovně, kdy překáží 

pankreatickému kanálu, dojde k abnormálně vysoké sekreci pankreatické tekutiny; tlak v 

pankreatu zvyšuje sekreci žluči a pankreatická tekutina se vrací do kanálu, což vytváří vlastní 

trávení tkání pankreatu, protože trypsin produkovaný tímto orgánem rozkládá proteiny. 

Zanícený pankreas má několik příznaků. Může se objevit nevolnost, zvracení, pocit zánětu v 

horní části břicha nebo průjem. 

Strava je při léčbě pankreatitidy rozhodující, říká Dr. Tanaka z Kyoto Medical College: 

Spirulina je dobře vyvážená, vysoce kvalitní bílkovina, což je jídlo s vysokou mírou 

stravitelnosti. Kromě toho je jeho obsah tuku velmi nízký s vysokým obsahem minerálů a 

vitamínů, takže existuje možnost, že může harmonizovat metabolismus živin u pacientů s 

pankreatitidou v obou funkcích pankreatu -  vnitřní i vnější, kdy funkce sekrece jsou na  

nízké úrovni. Protože Spirulina obsahuje ve vztahu k jiné zelenině 2 až 3krát více chlorofylu 

A, což je inhibitor trypsinu, Dr. Tanaka uvádí 2 případy, které léčil. 

Případ I. Žena, 46 let, 58 kg. 

Mírně pila alkohol. Diagnóza byla chronická hepatitida. Terapie, o které bylo rozhodnuto, 

byla dietní léčba doplněná 21 tabletami Spiruliny denně a zažívacími enzymy. Po 5 týdnech 

nevolnost a zvracení zmizely. Za 13 týdnů znovu získala normální váhu 61 kilogramů. 

Případ II. Žena, 35 let, výška 1,70 cm a 59 kg. 

Její potíže začaly bolestmi v zadní části těla, kdy bolest zvyšovalo, když konzumovala tučná 

jídla nebo alkohol. Kromě správné stravy dostala denně 21 tablet Spiruliny. Postupně 

bolesti zmizely a za 8 týdnů byly symptomy eliminovány a obnovena i hmotnost. 

Oči 

"Používám Spirulinu jako doplněk k lékům při onemocnění očí," říká Yoshito Yamazaki. 

Od roku 1976 začal Dr. Yamazaki používat Spirulinu a své výsledky kontroloval a 

zaznamenával u očních chorob. Patřily sem katarakty u lidí v jakémkoli věku, retinitida 

způsobená cukrovkou, retinitida, vysoký tlak a ztuhnutí sítnicových cév (angioskleróza). 

Na základě tohoto použití argumentuje, že v 90% ze 480 případů kataraktu u starších lidí byl 

průběh nemoci zastaven a vidění bylo zlepšeno. Dobré výsledky byly také dosaženy u 320 

případů vysokotlaké a sítnicové angiosklerózy. Přestože existuje jen malý počet případů, 

dosahujeme úžasných výsledků, říká Dr. Yamazaki, který dává pacientům denně 30 tablet 

Spiruliny, v kombinaci s jedním nebo dvěma z následujících léků: „adona transamine“, což 

jsou hemostatická činidla a „Jalethin“, což je zvlhčující, elektrolytické a výživné činidlo. 



U šedého zákalu předepisuje kapky do očí, používá je 4 nebo 5krát denně a obvykle si vybírá 

jednu z následujících možností: Tachion, Cineraria, Catalin, Phacolysin. Kromě interních 

léčivých přípravků, jako je Tachion, Parotin nebo Thiola, které jsou předepsány ve vhodných 

dávkách po jídle, přidává i Spirulinu. 

Dávka Spiruliny byla určena podle závažnosti onemocnění, například v lehčích případech 

bylo po snídani a obědě podáno 10 tablet, v ostatních případech 10 tablet po každém jídle, 

tj. 30 denně. Yamazaki cituje některé, které považuje za překvapivé: 

Případ I. Žena, 72 let, pravé oko s geriatrickým kataraktem. 

Levé oko, přilnavý leukom, bílá tečka na rohovce a recidivující glaukom. K datu zkoušky (2. 

prosince 1977) měla vidění: pravé oko 0,8 nekorigovatelné, levé stěží vnímá pocit světla. 

Po interních a externích lécích byla 27. dubna 1978 léčba ukončena s průměrně 20 

tabletami denně Spiruliny. Pacientka se rozhodla zvýšit množství na 30 až 40 tablet denně, 

když se cítila velmi nemocná nebo velmi unavená. Postupně se zlepšovala a nyní (1980) se 

její zrak v pravém oku zlepšil na 1,5. 

Případ II. Žena, dělnice, 29 let, diabetik. 

Ošetřující lékař doporučil doktorovi Yamazakimu, aby prozkoumal její oči. Při fyzickém 

vyšetření byla zjištěna nadměrná obezita, hladina cukru v moči 3krát vyšší, než je obvyklé, 

negativní výsledek bílkovin v moči a hladina cukru v krvi více než 250. 

Yamazaki léčil oční problémy a za pomoci specialisty na diabetes léčil i diabetes. Od února 

1976 dostávala denně 30 tablet Spiruliny, které dodnes udržuje. Testy ukázaly negativní 

cukr v moči a cukr v krvi se vrátil k normálu. Její tělo je štíhlé. "Když uvidíte tuto krásnou 

mladou ženu, můžete stěží uvěřit, že je to stejná pacientka, kterou jsem zkoumal první den 

její léčby," říká doktor. 

Dr. Yamazaki cituje další případ „zotavení krvácející sítnice za 1 měsíc“ u 23leté studentky s 

těžkou krátkozrakostí. V léčbě předepsal předepsané léky pro tento případ, doplněné 30 

tabletami Spiruliny denně. 

Zmiňuje a vysvětluje další případy, v některých případech doporučil užívat 20 až 30 tablet 

Spiruliny jako „běžnou dávku“, ale existují i příklady pacientů, kteří v této dávce pokračovali 

600 dní. V žádném případě nebylo zaznamenáno, že by byly hlášeny vedlejší účinky. Jsme 

přesvědčeni, že dávka Spiruliny může být předepsána tak, aby byla užívána po dlouhou 

dobu s naprostou jistotou. “ 

Spirulina je také ideálním produktem pro budoucnost výživy, uzavírá Dr. Yamazaki. 

Vnější použití Spiruliny 

Ve své již publikované práci Henrikson uvádí četné studie, které demonstrují antibiotické 

působení Spiruliny (boj proti bakteriím, kvasinkám a plísním) a hojení Spirulinou při 

vnějším použití ve formě masti.  Pokud nemáte mast, můžete smíchat rozmačkanou 

Spirulinu s medem, potřít postižené místo a překrýt je (toto krytí nanášet každou noc). 



INDIKACE 

∙ Díky široké škále přirozeně se vyskytujících a snadno vstřebatelných živin je pravidelná  

  konzumace Spiruliny užitečná pro ty, kteří chtějí 100% přírodní multivitamínový  

  a multiminerální doplněk. 

∙ Indikováno pro situace, které vyžadují optimální úroveň výživy: sportovci, děti, 

  těhotenství, období s velkou fyzickou nebo intelektuální aktivitou atd.  

∙ Díky vysokému obsahu aminokyselin je užitečná pro vysoce výkonné sportovce. 

∙ U lidí s podvýživou a u případů střevní malabsorpce. 

∙ Díky svému podílu esenciálních mastných kyselin je užitečná ve všech patologiích,  

  ve kterých jsou indikovány: oční problémy, nervové potíže, kožní problémy, nervové  

  poruchy, kardiovaskulární problémy, změny imunitního systému, problémy  

  endokrinního systému. 

∙ V boji s chudokrevností způsobené nedostatkem železa. 

∙ Díky vysokému obsahu chlorofylu je užitečná jako dezinfekční prostředek ve střevech,  

  žlučníku, dýchacích cestách a krvi. 

. Díky vysokému obsahu karotenoidů a pigmentů se Spirulina ukázala velmi účinná v boji  

  proti rakovině a různým infekcím, včetně HIV / AIDS, jako posilovač imunitního systému. 

∙ Provádění půstu a čištění. 

∙ Při detoxikaci těžkých kovů a při léčbě chronického poškození ledvin. 

∙ U všech nemocí, u kterých se doporučuje zlepšit stav střevní flóry: časté infekce, trávicí  

  potíže, kožní problémy, jaterní toxémie, rakovina, artritida, vaginální infekce, alergie,  

  zácpa, střevní onemocnění atd. 

∙ Snížení hladiny cholesterolu a tuků v játrech. 

∙ Pomáhá pacientům se změnami metabolismu uhlohydrátů (diabetes a hypoglykémie). 

∙ U diabetiků. 

∙ Jako povzbuzující a energetizující prostředek u lidí po tlakem nebo u pacientů 3. věku. 

∙ Zmírnění projevů stárnutí a generace buněk: potraviny bohaté na nukleové kyseliny  

  (DNA a RNA), jako je Spirulina nebo Chlorella, přispívají k modulaci procesů stárnutí. 

∙ V případě obezity. 

∙ Jako hepatoprotektor v případě hepatitidy, ztučnělých jater, cirhózy a rakoviny jater. 

∙ Při očních problémech: katarakta, zvýšený nitrooční tlak, u retinitidy, krvácení sítnice,  

  poškození sítnice v důsledku cukrovky. Spirulina poskytuje lutein, zeaxantin a další  

  základní karotenoidy pro zdraví očí. 

DÁVKOVÁNÍ (denní podávání) 

Obvykle se doporučuje konzumace 12 tablet denně řasy Spirulina. Ale za některých situací 

jsou vyžadovány vyšší dávky, zde je seznam: 

∙ Vysoký cholesterol: 4 g denně (16 tablet ve 2 dávkách). 

∙ Rakovina: 30 g / den. 1 polévková lžíce prášku Spiruliny 3x denně zředěná ve sklenici  

  mrkvové šťávy s řepou nebo jinou šťávou. 

. Gastrointestinální zdraví: 4-8 g / den.  



∙ Otrava kovem: 30 g / den. 1 polévková lžíce prášku Spiruliny 3x denně. 

. Poškození ledvin těžkými kovy nebo drogami: 30 g / den. 1 polévková lžíce prášku  

  Spiruliny 3x denně. 

∙ U pacientů s imunosupresí a HIV / AIDS: 30 g / den. 1 polévková lžíce Spiruliny 3x denně. 

∙ Anémie: 4-8 g / den. 15 až 30 tablet 3x denně, po jídle. V těžkých případech zvyšte dávku. 

. Podvýživa kojenců: 4-8 g / den. 15 až 30 tablet 3x denně. 

∙ Obezita: 5 g před každým jídlem. Berte 20 tablet Spiruliny nebo 1 polévkovou lžíci prášku 

  Spiruliny 1 nebo ½ hodiny před každým jídlem. Může být brána i na začátku jídla, pokud  

  jste ji zapomněli vzít včas. 

∙ Cukrovka (poškození sítnice): 30 g / den. Berte 20 tablet nebo 1 polévkovou lžíci prášku  

  Spiruliny 3x denně nebo i více. 

. Zdraví jater (hepatitida, ztučnělá játra, cirhóza): 30 g / den. Berte 20 tablet nebo 1  

  polévkovou lžíci 3x denně nebo i více. 

∙ Pankreatitida: 30 g / den. Berte 20 tablet nebo 1 polévkovou lžíci 3x denně nebo i více. 

. Problémy s očima (katarakta, poškození sítnice, vysoký nitrooční tlak): 30-40g / den.  

  Berte 20 tablet nebo 1 polévkovou lžíci prášku Spiruliny 3x nebo 4x denně. 

SEKUNDÁRNÍ ÚČINKY 

Další atraktivností Spiruliny je její vysoká bezpečnost. Spirulina byla po staletí konzumována 

kulturami Mexického údolí a některých afrických kultur ve významném množství. Od svého 

opětovného objevení západní vědou ji miliony lidí konzumují po celém světě v dávkách od 

3 do 20 nebo i více gramů bez problémů. 

V roce 1980 sponzorovala Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj studii na 

zvířatech. Spirulina představovala 10 až 35% stravy. Ve třech generacích pozorovaných 

během studie nebylo pozorováno žádné poškození. 

Nebyly pozorovány žádné příznaky, které by mohly souviset s těžkými kovy, vysokou 

spotřebou nukleových kyselin, pesticidů nebo bakterií. 

Faktorem, který vyvolal určité obavy, je vysoký podíl nukleových kyselin (DNA a RNA) při 

konzumaci Spiruliny. Spirulina obsahuje v průměru 4% těchto kyselin, což je relativně 

nízká úroveň ve srovnání s Chlorellou a jinými řasami a kvasinkami, které dosahují 6 až 

11%. Existují lidé, kteří tvrdí, že vysoká spotřeba nukleových kyselin může vést ke zvýšení 

hladiny kyseliny močové. Ale podle studie citované Henriksonem, spotřeba 50 g Chlorelly 

denně (která poskytuje 30 gramů proteinu) nevyvolávala zvýšení kyseliny močové. 

Těžké kovy přítomné v některých plodinách Spiruliny by mohly být zdrojem obav, zejména v 

zemích třetího světa, kde jsou kontroly kvality méně přísné. Ujistěte se proto, že Spirulina, 

kterou konzumujete, tento problém nemá. 

 

 


