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Prapoczątek
Pierwsze formy życia, które zaczęły pojawiać się na naszej planecie były symbolem fenomenu prostoty. W biochemicznej 
zupie wód powierzchniowych matki ziemi w pierwszej kolejności zaczęły tworzyć się prymitywne, proste organizmy jedno-
komórkowe.
Niezwykle powoli i spokojnie te dziewicze, jednokomórkowe źródła życia nieustannie skąpane w promieniach życiodajnego 
słońca, otulone ciepłem i wodą przekształcały się w mikroskopijne fabryki: aminokwasów, białek, węglowodanów, witamin, 
enzymów i innych form biochemicznych znanych współcześnie. Nienaruszony trend ewolucji w wielu fantastycznych pramu-
tacjach form życia rozwijał ten proces przez setki milionów lat. Dzisiejsi spadkobiercy skutecznie kontynuują transformacje 
energii słonecznej i światła słonecznego w czyste, gotowe pożywienie. Ci spadkobiercy to malutkie, niestrudzone fabryki 
żywności – algi. Organizmy jednokomórkowe były więc pierwszymi organizmami, które wykorzystywały światło słoneczne 
do wytwarzania życiodajnych składników w wyniku procesu fotosyntezy.
Prostota budowy alg wykluczała utratę energii na jakiekolwiek inne aktywności i dlatego praktycznie cała ich aktywność ko-
mórkowa była wykorzystywana do produkcji składników odżywczych. To właśnie uczyniło algi jednym z najbardziej skoncen-
trowanych źródeł składników odżywczych w znanym nam wszechświecie i jednym z najbardziej niewykorzystanych plonów 
na naszej planecie.
Zawartość składników odżywczych w algach odpowiada bezpośrednio zapotrzebowaniu każdej pojedynczej komórki orga-
nizmów wyższego rzędu. Wielkie morskie zwierzęta, takie jak walenie i wiele mniejszych morskich stworzeń uczyniły z alg 
swoje wyłączne pożywienie – jest ono zwane przez naukowców fitoplanktonem. Fitoplankton definiuje się jako wszelkie 
rodzaje mikroskopijnych organizmów naturalnie dryfujących z prądami wodnymi. Często używa się stwierdzenia, że jest to 
początek łańcucha pokarmowego. Jeżeli więc o kolejności w szeregu łańcucha pokarmowego decyduje stopień skompliko-
wania budowy, to algi są jego fundamentem i początkiem.

Wiadomości ogólne

Spirulina jest prostą, jednokomórkową mikroalgą, która 
kwitnie w ciepłym zasadowym środowisku wodnym.
Nazwa spirulina pochodzi od słowa spirala, gdyż właśnie taki 
kształt ma ta alga obserwowana pod mikroskopem. Spirulina 
nazywana jest często „żywnością jutra”, ponieważ posiada 
niewiarygodne zdolności syntetyzowania wysokiej jakości 
skoncentrowanej żywności. Robi to znacznie bardziej efek-
tywnie niż inne algi. 
Spirulina zawiera od 65-72% wysokowartościowego białka 
(tzw. kompletnego – zawierającego wszystkie niezbędne 
perfekcyjnie zbilansowane aminokwasy). Dla porównania 
wołowina zawiera 22% białka. 
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na zawartość witaminy 
B12. Nie dość, że jest jednym z nielicznych źródeł roślinnych 
tej witaminy (zazwyczaj występuje ona tylko w dużej objęto-
ści w tkankach zwierzęcych), to zawiera jej 2,5 razy więcej 
niż np. wątróbka wieprzowa. 
Oprócz tego spirulina jest źródłem wielu innych składników, 
aminokwasów, schelatowanych aminokwasowo minerałów, 
pigmentów, ramnozy (naturalny, roślinny wielocukier), mi-
kroelementów, enzymów – wszystkie te składniki występują 
w bardzo łatwo asymilowanych formach.
Nawet jak na organizm jednokomórkowy spirulina jest rela-
tywnie duża, może osiągać nawet 0,5 milimetra długości. Algi 
mogą różnić się kolorystycznie ze względu na kolor dominu-
jącego barwnika. Spotyka się algi niebiesko-zielone, zielone, 
czerwone, a nawet brązowe.
Spirulina należy do alg niebiesko-zielonych, gdyż występu-
ją w niej dwa barwniki: fiokocyjanina (niebieski) i chlorofil 

(zielony). Spirulina jest jednak nadzwyczajną algą. Wynika to 
z faktu, że nie posiada twardej celuloidowej membrany, tak 
charakterystycznej dla roślin, a jednocześnie wykorzystuje 
zjawisko procesu fotosyntezy, co z kolei jest domeną roślin. 
Jej współczynnik fotosyntezy jest imponujący (8-10%), w po-
równaniu do np. uprawianej w ziemi soi, dla której wynosi 
3%. Wydaje się, że na jej przykładzie mamy okazję obser-
wować początki różnic pomiędzy światem roślinnym a kró-
lestwem zwierząt.

Historia
Pierwsze wzmianki o wykorzystywaniu spiruliny jako poży-
wienia pochodzą z raportów hiszpańskich konkwistadorów, 
którzy zauważyli obok naturalnie występujących upraw kuku-
rydzy i fasoli dziwnie wyglądające zielono-niebieskie wznie-
sienia, które zajmowały część jeziora Tetocaco. Aztekowie 
mieli własną nazwę na te algi. Do dziś ten rodzaj spiruliny 
kwitnie w wodach tego jeziora. Spirulina była dla Azteków 
źródłem pożywienia, a ponieważ nią handlowano, także źró-
dłem utrzymania. Również na terenach zajmowanych przez 
Majów odkryto charakterystyczne zbiorniki, które służyły 
kwitnięciu alg na swoistego rodzaju farmach. 
W czasach współczesnych zainteresowanie spiruliną rozpo-
częło się od belgijskiej ekspedycji w 1964 roku w okolicach 
jeziora Czad, gdzie tubylcy wyławiali z jeziora gęstą zieloną 
masę i wypiekali z niej placki do spożycia i na sprzedaż. Był to 
rodzaj bardzo cenionej potrawy.
W 1967 roku japoński naukowiec Hiushi Nahamura po prze-
czytaniu artykułu na temat możliwości badań nad spiruliną, 
jako nowym źródłem żywności, przystąpił do projektu pro-
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wadzonego przez francuskiego naukowca. I tak Nahamura 
i jego koledzy stali się pionierami badań nad spiruliną. 

Wartość odżywcza
Białka – duża zawartość rybosomów pozwala spirulinie na 
bardzo efektywną fotosyntezę i tworzenie aminokwasów. 
Zestaw aminokwasów zawiera 8 aminokwasów egzogen-
nych (to takie, których organizm ludzki nie może sam wy-
tworzyć i muszą być dostarczone z pożywienia).

Aminokwasy egzogenne 
Izoleucyna (4,13%), Leucyna (5,8%) Lizyna (4%), Metionina 
(2,17%), Fenyloalanina (3,95%), Treonina (4,17%), Trypto-
fan (1,13%), Walina (6%).

Aminokwasy endogenne
Niezwykle interesująco wygląda zawartość aminokwasów 
endogennych (nie niezbędnych), jednak w określonych wa-
runkach wszystkie one mogą być niezbędne dla organizmu 
– dlatego znaczna ich część kwalifikuje się jako warunkowo 
niezbędne. Są to:
Alanina (5,82%), Arginina (5,98%), Kwas Asparaginowy 
(6,34%), 
Cystyna (0,67%), Kwas Glutaminowy (8,94%), Glicyna 
(3,5%), Histydyna (1,08%), Prolina (2,97%), Seryna (4%). 
Tyrozyna (4,6%).

Minerały
Spirulina kwitnie w ciepłych, zasadowych wodach. Wody te 
charakteryzują się niezwykle bogatą i gęstą zawartością mi-
nerałów. Ma to związek z bardzo dużą zdolnością syntezo-
wania minerałów w jej strukturze komórkowej. Przenoszone 
w swojej naturalnej formie organicznej przez spirulinę, mi-
nerały są chelatowane aminokwasowo i przez to niezwykle 
łatwo przyswajalne przez organizm ludzki. 
Wiele osób zastanawia się, dlaczego przyjmowanie nieorga-
nicznych form minerałów (tlenków, węglanów) nie przynosi 
spodziewanych korzyści. Nie zdajemy sobie sprawy, że to 
organizm „nie wie”, co robić z tak niekompletnymi forma-
mi, a dodatkowo blokują one wchłanianie innym naturalnym 
formom. 
Spirulina zawiera niezbędne minerały, pierwiastki i witaminy 
absorbowane przez nią ze środowiska, w którym się rozwija 
w schelatowanej łatwo przyswajalnej formie.

MINERAŁY (mg/100 g)
Potas – 1540, Wapń – 131,5, Cynk – 3,9, Magnez – 191,5, 
Mangan – 2,5, Żelazo – 58, Fosfor – 0,99, Selen – 0,4 ppm.

WITAMINY (mg/100 g)
B6 – 0,30, Biotyna – 0,04, B12 – 0,2, Kwas Pantotenowy – 
1,1, Kwas Foliowy – 0,05, Inozytol – 35, B3 – 11,8, B2 – 4, 
B1 – 5,5, E – 0,99.

Prekursory witamin A – karotenoidy (mg/100 g)
Beta-karoten – 170, Xanthophylis – 100, Kryptoxantyn – 
55,6, Echinenone – 43,9, Zeaksantyna – 31,6, Luteina – 28,9.
Aktywne biochemiczne barwniki roślinne
Chlorofil – obecny w spirulinie (jednak w znacznie mniejszej 
ilości niż w chlorelli) wraz z żelazem i witaminą B12 wykazu-
ją działanie krwiotwórcze. Pobudza wewnętrznie gojenie się 
ran. Ze względu na swe właściwości pomocny jest w zabu-
rzeniach trawienia, takich jak zapalenie jelit, zwężona prze-
puszczalność jelitowa. Działa przeciwbakteryjnie, sprzyja to 
przyspieszaniu gojenia się podrażnień nadżerek w przewo-
dzie pokarmowym. Wykorzystywana jest też ta właściwość 
do neutralizowania przykrych zapachów (z ust i jelit), chloro-
fil wiąże się z tymi związkami, neutralizuje je i pomaga w ich 
usuwaniu. Chlorofil w dużym stopniu ułatwia odtruwanie or-
ganizmu przez usuwanie z niego toksyn, takich jak ołów, rtęć, 
kadm, arsen, pestycydy, inseltycydy i polichlorowane bifenyle 
(PCB). Chlorofil wspomaga regenerację uszkodzonych ko-
mórek wątroby. Poprawia cyrkulację krwi we wszystkich 
organach, rozszerzając włośniczki. W mięśniu sercowym 
poprawia transmisję nerwową odpowiedzialną za skurcze. 
Poprawia to efektywność pracy serca w spoczynku i wysiłku.
Fikocyjanina – jest to niebieski bioaktywny barwnik, które-
go zawartość w Spirulinie wynosi ok. 7% (zawartość chloro-
filu to ok. 1%). Fikocyjanina jest związana z bilirubiną, barw-
nikiem ludzkim, który jest niezbędny do prawidłowej pracy 
wątroby i trawienia aminokwasów. Fikocyjanina jest odtrut-
ką i wymiataczem wolnych rodników w nerkach i wątrobie. 
Usprawnia ich funkcje i chroni komórki.
Innym istotnym barwnikiem jest pophyrin – czerwony skład-
nik aktywny, cząsteczki hemoglobiny. Stanowi też część 
struktury witaminy B12, która jest niezbędna do tworzenia 
się zdrowych komórek krwi.
Te i wiele innych, występujących w mniejszych ilościach bio-
chemicznych pigmentów służą nie tylko do ubarwiania wy-
glądu organizmów, ale są one wykorzystywane we wszyst-
kich procesach metabolicznych. Bez ich obecności i udziału 
nie zachodziłoby bardzo wiele kluczowych dla organizmu 
przemian i reakcji enzymatycznych.

Tłuszcz, cukier, sól i kalorie
Trudno sobie wyobrazić, aby tak skoncentrowane źródło 
składników odżywczych nie zawierało wyżej wymienionych 
składników. Spirulina zawiera 7% kwasów tłuszczowych, 
z czego większość to nienasycone kwasy tłuszczowe, np. 
1% to nienasycony kwas tłuszczowy z grupy Omega 6 GLA 
(kwas gamma-linolenowy). Węglowodany stanowią 10-15% 
i głównie występują w spirulinie w postaci ramnozy i gliko-
genu. Te dwa węglowodany są łatwo przyswajalne przez or-
ganizm z minimalną pomocą insuliny. Są one bezpośrednim 
i szybkim źródłem energii, nie muszą wykorzystywać prze-
mian trzustki i nie stwarzają ryzyka hipoglikemii. Spirulina 
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jest nisko kaloryczna, 500 mg tabletki to tylko 1-2 kcal. Rów-
nież problem zawartości sodu, który jest powiązany z algami 
morskimi, nie dotyczy spiruliny, tabletka zawiera 0,206 mg 
sodu. Jest to ilość nieistotna dla pacjenta z bardzo restrykcyj-
ną dietą stosowaną w nadciśnieniu.

Utrzymanie zdrowia – spirulina w zdrowiu i chorobie
Publikuje się dość dużo badań związanych z korzyściami, jakie 
może przynieść spożywanie spiruliny. Wygląda na to, że jej tak 
bogaty skład jest niezwykle użyteczny dla organizmu ludzkie-
go, zarówno w celu profilaktyki schorzeń, jak i do samonapra-
wy oraz aktywnego wspomagania walki ze schorzeniami. 

Anemia
Spirulina buduje krew. Chlorofil, witamina B12, kwas foliowy 
i aminokwasy zawarte w spirulinie mają zdolność do przeno-
szenia tlenu. Efekt taki obserwowano już po 30 dniach spoży-
wania spiruliny. Podobne działanie wykazano dla fitocyjaniny, 
która działa na szpik kostny, który z kolei umożliwia produk-
cję białych krwinek i dotlenia czerwone. Spirulina była bar-
dziej efektywna w długoterminowej terapii niż przyjmowane 
osobno składniki. Wiele rodzajów anemii jest bezpośrednio 
powiązanych z niskim poziomem w diecie składników: żela-
za, witaminy E, B12 i kwasu foliowego, a w spirulinie wystę-
pują wszystkie te elementy w skoncentrowanej, łatwo przy-
swajalnej formie.

Silny układ odpornościowy
Badania naukowe sugerują, że stosunkowo małe dawki spi-
ruliny budują system immunologiczny od strony komórkowej 
i hormonalnej. Spirulina nie tylko może być stymulatorem 
aktywności komórek krwi, ale jest również producentem 
komórek krwi. Na poziomie laboratoryjnym wykazano ak-
tywność antywirusową spiruliny wobec wirusa opryszczki 
i grypy. Jednak potrzebne są dalsze badania potwierdzające 
takie jej działanie u ludzi.

Reakcje alergiczne
Pierwsze badania w tym zakresie były opublikowane w 1962 
roku w japońskim periodyku „Pediatria Kliniczna”. Zauwa-
żono, że dodawanie odbarwionych alg do posiłków dzieci 
zmniejszyło ich reakcje alergiczne na mleko krowie i sojowe. 
Spirulinę stosuje się skutecznie do zmniejszania reakcji aler-
gicznych na sezonowe alergie pyłkowe. Ma to odzwiercie-
dlenie w badaniach laboratoryjnych, gdzie wykazano, że spi-
rulina hamuje wydzielanie histaminy i przez to może chronić 
przed reakcjami alergicznymi. Histamina przyczynia się do 
objawów alergicznych, takich jak katar, łzawienie, pokrzyw-
ka, obrzęki tkanki miękkiej. 

Zdrowie wątroby
Wątroba jest całkowicie zależna od wysokiej jakości i lekko-
strawności białek i witamin, szczególnie w okresie, kiedy na-

rażona jest na działanie toksyn lub zainfekowana. W Japonii 
badano wpływ spiruliny na wczesne stadia uszkodzeń spo-
wodowanych przez alkohol i w chronicznych stanach zapal-
nych wątroby. W okresie 2-6 tygodni zażywania spiruliny ob-
serwowano normalizację aktywności wątroby z wyraźnymi 
efektami regeneracji. 

Zdrowie układu trawiennego

Ze względu na swój skład spirulina może być wykorzysty-
wana do poprawy pracy układu trawiennego. Okazuje się 
bardzo pomocna w dolegliwościach związanych z wrzodami 
trawiennymi, działa łagodząco na podrażnioną skórę żołądka, 
zmniejsza stany zapalne, czyni trawienie lżejszym. Spirulina 
wspomaga działanie trawienne trzustki i jej aktywność en-
zymatyczną, co ma wpływ na sposób trawienia pokarmów 
i wykorzystywania z nich składników oraz wpływa na stabili-
zowanie poziomu cukru we krwi.

Ochrona przeciwradiacyjna

Prewencja utraty leukocytów. Chemioterapia i radioterapia 
w chorobie nowotworowej skutkuje niepożądanym spad-
kiem białych krwinek. Badania opublikowane w Medication 
and New Drug opisują, że 2-3 g spiruliny spowalniają ten 
proces. Ponadto pacjenci raportowali zmniejszenie się ilości 
reakcji wymiotnych i mdłości. Dużym sukcesem było zasto-
sowanie spiruliny u ofiar choroby popromiennej. Naukowcy 
uważają, że to właśnie dzięki fikocyjaninie zawartej w spiru-
linie, obraz krwi i układ odpornościowy dzieci w Czarnobylu 
leczonych spiruliną uległ znacznej poprawie. Wiele ośrod-
ków naukowych na całym świecie potwierdza taki efekt 
w prowadzonych przez siebie badaniach.

Zdolność odtruwania organizmu z metali ciężkich

Wykazano, że spirulina posiada zdolność odtruwania organi-
zmu z metali ciężkich i to w przyspieszonym tempie w sto-
sunku do tradycyjnych medycznych metod i to bez charakte-
rystycznego dla nich efektów ubocznych.

Profilaktyka antynowotworowa

Wiele badań sugeruje, że spirulina może niszczyć komórki 
nowotworowe u ludzi i zwierząt. Wiele rodzajów raka jest 
spowodowanych przez uszkodzenie i zaburzenie porządku 
kodu DNA, co powoduje niekontrolowany wzrost tych ko-
mórek. Biochemicy zdefiniowali i poznali system specjalnych 
enzymów, które reperują DNA, aby zachować komórki nie-
zmienne i zdrowe. Przy niskiej aktywności tych enzymów 
spowodowanych przez substancje toksyczne i wolne rodniki, 
częściej mogą powstać nienaprawiane błędy w DNA zwięk-
szające możliwości rozwoju raka. Badania naukowe obser-
wujące palaczy papierosów oraz przypadki raka u zwierząt 
dowodzą uciszenie wielu form nowotworów korelujące ze 
spożyciem spiruliny.
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Wiek sędziwy
Utrata zdolności poznawczych z wiekiem jest jednym z naj-
poważniejszych problemów osób w wieku starszym. Oprócz 
wielu innych przyczyn dużą uwagę zwraca się na złe odży-
wianie i wynikające z tego niedostarczenie  wielu niezbęd-
nych składników odżywczych. Spirulina może okazać się 
bardzo pomocna w odżywianiu osób starszych ze względu 
na bardzo korzystny pełny profil odżywczy. Obecność ami-
nokwasów wpływających na funkcjonowanie mózgu, nastrój 
oraz poprawiających funkcjonowanie układu nerwowego 
jest tutaj nie do przecenienia. Bardzo ciekawie prezentują się 
badania potwierdzające poprawę wzroku u 90% pacjentów 
geriatrycznych dotkniętych kataraktą, u których oprócz tra-
dycyjnych metod leczenia zastosowano spirulinę.

Inne możliwe zastosowania 
Kontrola masy ciała, odchudzanie

Pierwszy taki efekt zaobserwowano u diabetyków spożywa-
jących do 10 g spiruliny dziennie. Zmniejszała ona uczucie 
głodu, zmniejszała zjadane porcje posiłków, co skutkowało 
mniejszym zapotrzebowaniem na insulinę. W rezultacie po 
kilku tygodniach oprócz widocznego spadku masy ciała od-
notowano znaczącą poprawę samopoczucia, zmniejszenie 
objawów cukrzycy i duży wzrost wigoru.
Obecnie naukowcy w składzie spiruliny upatrują możliwe 
działanie wspomagające odchudzanie. Działanie to dzieli się 
na dwa etapy.
Ośrodek łaknienia w mózgu jest stymulowany przez niski 
poziom cukru i protein (białka i aminokwasów) we krwi. 
Ponieważ spirulina w bardzo szybki i bezpośredni sposób 
dostarcza te składniki do krwi, to potrzebne są ich znacz-
nie mniejsze ilości, niż te, które wymagane są w normalnym 
procesie spożywania pokarmów. Przekłada się to na ten 
sam efekt blokowania uczucia głodu, lecz przy wielokrotnie 
mniejszej ilości dostarczonych kalorii.
Drugi mechanizm jest zależny od kilku aminokwasów, które 
są bezpośrednio wykorzystywane przez mózg do produkcji 
niezbędnych mu neurotransmiterów. Fenyloalanina i tyrozy-
na wpływają na poprawę nastroju i działają obniżająco na ak-
tywność ośrodka głodu w mózgu.
Uważa się, że ułatwia to zachowanie właściwego reżimu die-
tetycznego.

Spirulina i nadciśnienie

Osoby cierpiące na nadciśnienie otrzymywały po 4500 mg 
spiruliny dziennie przez 6 tygodni. Spirulina przyczyniła się 
do redukcji ciśnienia skurczowego krwi u mężczyzn o 10 
mmHg, a u kobiet o 11 mmHg, jak również do redukcji ci-
śnienia rozkurczowego o 8 mmHg u mężczyzn i o 6 mmHg 
u kobiet.

Spirulina i sport 

Spirulina chroni mięśnie przed wysiłkowym stresem oksyda-
cyjnym, zwiększając tym samym zdolność regeneracji powy-
siłkowej.

Poziom cholesterolu
W badaniach wykazano wpływ spiruliny na obniżenie po-
ziomu cholesterolu. U pacjentów przyjmujących od 4,2-4,5 
g spiruliny przez 6-8 tygodni odnotowano spadek poziomu 
cholesterolu całkowitego od 4,5 do 11%.

Efektywność nauczania
W jednym z badań z udziałem dzieci w wieku szkolnym za-
obserwowano poprawę zdolności do rozwiązywania testów 
szkolnych średnio o 11%.
Dzieci w ramach szkolnego programu odżywiania otrzymy-
wały 2000 mg spiruliny przez 2 miesiące.

Usuwanie metali ciężkich
W randomizowanej próbie z kontrolą placebo pacjentom 
z chronicznym zatruciem arsenem podawano codziennie 
przez 16 tygodni 500 mg spiruliny i 4 mg cynku. Spirulina 
i cynk zwiększyły usuwanie arsenu z moczem, i w tym sa-
mym czasie spożywany zestaw usunął 47,1% arsenu z wło-
sów i skóry głowy. Zmniejszył też kliniczne objawy przebar-
wień skóry: rogowacenie naskórka charakterystyczne dla 
zatrucia arsenem.
W badaniach na zwierzętach wykazano podobnie skuteczne 
działanie w przypadku zatrucia ołowiem. Nie tylko stwier-
dzono lepsze jego usuwanie, ale również zwiększoną tole-
rancję wielu narządów na jego podwyższony poziom w or-
ganizmie.

Suplementacja
Skutecznie odczuwalna porcja dzienna tej niezwykłej żyw-
ności to od 750 mg do 3000 mg. Warto pamiętać, że sta-
ranność produkcji i warunki przechowywania mają ogromne 
znaczenie dla aktywności odżywczej spiruliny. Należy wy-
bierać preparaty standaryzowane bez sztucznych dodatków 
konserwujących czy barwiących. Butelki z ciemnego farma-
ceutycznego szkła najlepiej nadają się do przechowywania 
spiruliny, zapewniając jej pełną aktywność do końca spożycia. 
Farmaceuta w Aptece z pewnością pomoże dobrać odpo-
wiedni preparat i doradzi co do jego zastosowania.


