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groen, spiraalvormig algje dat van nature groeit
in alkalische, zoute meren, maar dat tegenwoordig voor een
optimale voedingswaarde en vereiste zuiverheid onder de beste
condities in waterfarms wordt gekweekt. Geoogst uit de meren
van Centraal-Mexico was spirulina eeuwen geleden als tecuitlatl een gewaardeerd voedingsmiddel bij de Aztelzen en werd
het bij uitstek als energiebron ingezet door boodschappers die
soms tot 100 mijl per dag al lopend overbrugden. Tegenwoordig
wordt spirulina nog als basisvoeding door de Kanembu (Tsjaad)
gegeten en helpt het vooral tegemoet te komen aan de hogere
voedingsbehoeften van zwangere vrouwen.
Hoge nutriëntendichtheid,
veel zonne-energie
Hoe meer men spirulina bestudeert en ontleedt, hoe meer men
inziet dat deze alg een waar nutritioneel fenomeen is met een
uitzonderlijke harmonische mix van voedingsstoffen. Zo bevat
het onder meer 60 % plantaardig en volwaardig eiwit met alle essentiële aminozuren. Het is waarschijnlijk de rijkste natuurlijke
bron van bètacaroteen (3100 % meer dan wortelen), maar bevat
met zeaxanthine, d-alfatoferol, selenium, superoxidedismutase
en het bijzondere fycocyanine nog andere sterke antioxidanten.
Opvallend zijn ook het hoge gehalte aan ijzer (5100 % meer dan
spinazie), aan het B-complex met (het zelden in plantaardige
voeding aangetroffen) humaan actieve vitamine B12, aan het
bijzondere omega-6-vetzuur gammalinoleenzuur (CLA),aan het
ontgiftende chlorofyl, aan talrijke mineralen en aan weerstandsverhogende sulfolipiden en glycolipiden. Exceptioneel is
ook het feit dat deze extreem hoge nutriëntendichtheid
gepaard
gaat met een zeer goede biologische beschikbaarheid: spirulina
heeft namelijk een zachte, heel gemakkelijk te verteren celwand
en geen harde cellulosewand zoveel veel andere plantencellen.
Ten slotte valt ook op dat spirulina dankzij zijn groene (chlorofyl, zeaxanthine), geelgroene (luteïne), blauwe (fycocyanine),
oranje en rode (carotenen) pigmenten een zeer breed spectrum
van zonne-energie kan absorberen en opslaan. Energie, die
onder de vorm van biofotonen wel degelijk gemeten kan worden
(prof. F.A. Popp, dr. H. Niggli). Al met al mag dus zeker gesteld
worden dat spirulina hoog bovenaan prijkt in het lijstje van de
zogenaamde superfoods.
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ten van spirulina op cardiovasculair gebied gesuggereerd. Een
review') uit 2009 concludeerde dat de inname van spirulina inderdaad kan bijdragen tot de preventie van hart- en vaatziekten
door een bloeddrukverlagend effect en door het verlagen van de
bloedlipiden, in het bijzonder de triacylglycerolen (triglyceriden)
en het LDL-cholesterol, gekoppeld aan een milde verhoging van
het HDL-cholesterol. Een open human trial!')op 36 personen bevestigde inderdaad het hypolipemische effect van de inname van
4,5 g spirulina gedurende zes weken, wat onder meer leidde tot
significante veranderingen van de triglyceridenspiegel (gemiddelde afname met 66 mg/d L)en van totaal cholesterol (gemiddelde afname met 19mg/d L). De systolische en diastolische
bloeddruk namen gemiddeld met 11mg en 6 mm kwikdruk af.
Een gerandomiseerd, dubbel blind, placebogecontroleerd onderzoek op 78 oudere Koreaanse mannen'» toonde ook het gunstige
effect aan op de bloedvetten. Bij patiënten met secondaire hyperlipidemie door nefrotisch syndroom zag men in de groep die
naast medicatie ook de bescheiden hoeveelheid van 1g spirulina
per dag innam, ten opzichte van de groep die alleen medicatie
kreeg, 65 % meer daling van het totaal cholesterol en 54 % meer
daling van LDL-cholesterol. 4 Maar omdat meer en meer ingezien
wordt dat atherosclerose als ondergrond van de meeste hart- en
vaatziekten een gevolg is van een chronisch ontstekingsproces,
waarbij de bloedvetten niet steeds de determinerende rol vervullen, kan spirulina meer dan waarschijnlijk door zijn rijkdom
aan antioxidanten ook op een andere manier bijdragen tot de
preventie van vaatziekten. Bijvoorbeeld door de oxidatie van
cholesterol tot de aan de vaatwand klevende oxycholesterol af te
remmen, door vrijeradicalenschade aan het vaatwandendotheel
te beperken en door de werking van de vasodilaterende stof stikstofmonoxide (NO) te beschermen. In voornoemde Koreaanse
studie zag men een duidelijke toename van de antioxidantparameters in het bloed en een afname van het inflammatoire beeld.
Dat spirulina waarschijnlijk bijdraagt tot meer afname van het
atherosclerotisch beslag dan wat louter het lipidenverlagende
effect doet vermoeden, wordt gesuggereerd door een dierproef.
Bij konijnen met een door een cholesterolrijk dieet opgewekte
atherosclerose zag men dat het geven van 1 % en 5 % spirulina
in het voer na acht welzen zorgde voor een afname van respectievelijk 32 en 48 % in de dikte van het vaatwandendotheel.
Het
lipidenverlagend en vaatbeschermende effect van spirulina zou
op meerdere factoren berusten. Naast het uitzonderlijk hoge
gehalte aan het essentiële vetzuur gammalinoleenzuur
en het
verminderen van de absorptie van cholesterol en galzouten in
de darm (aangetoond in vergelijking met caseïne), blijkt de aan
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beschermen tegen acetaminophen- en d-galactosaminegeïnduceerde leverschade,v voorkwam spirulina lever- en nierschade

enten eerst gedurende vier maanden geobserveerd, waarbij geen
merkbare verschillen optraden qua BMI, buikomtrek. bloedvetten (triglyceriden en cholesterol) en Hbi Ac (geglycosyleerde
hemoglobine, een parameter aangeeft hoe de bloedsuikerspiegel

bij ratten door q-rritroquiriolone-i-oxide;" beschermt spirulina
ratten tegen een vetlever door tetrachloorkoolstof, n.u werd dankzij spirulina een stijging van de triglyceriden in de lever van
ratten door een fructoserijk dieet vermedens» en kon spirulina
de ontwikkeling van een vetlever vermijden bij muizen door de
combinatie van ethanol, simvastatine en een cholesterolrijk
dieet. 14 Bij drie Mexicaanse patiënten met een door ultrasonegrafie en door aminotransferase
(leverenzym) bevestigde nietalcoholische steatohepatitis werd een duidelijk therapeutisch
effect waargenomen door het toedienen van 4,5 g spirulina per
dag.» Bij deze patiënten werd ook een verlaging van de bloedvetten door spirulina verkregen.
Bij 60 patiënten met chronische, diffuse leveraandoeningen
werd door spirulina een duidelijke verbetering gezien in het klinische beeld en in de bloedwaarden.» De onderzoekers schreven
de gunstige effecten van spirulina toe aan een combinatie van
anti -inflammatoire, antioxiderende , membraanstabiliserende
en immunomodulerende
eigenschappen. Vooral het sterke
antioxidant fycocyanine levert een grote bijdrage tot het leverbeschermende effect van spirulina, althans dat suggereren een
aantal studies met uit spirulina geïsoleerde fycocyanine .'7.'8

gedurende de laatste 2 - 3 maanden geregeld is). Dit om zeker te
zijn dat elke verandering na de interventie was toe te schrijven
aan de inname van spirulina. Na de observatieperiode werd in-

Potentiële rol in preventie en afremmen van kanker
Dat spirulina mogelijk een rol zou spelen in de preventie of

Diabetes type 2 beter onder controle
Diabetes type 2 - voorheen ouderdomsdiabetes - is aan een ware
opmars bezig in onze samenleving, waarbij de diabetische complicaties op vasculair en neurologisch gebied zowel de gezondheid van de patiënt compromitteren als het zorgsysteem steeds
meer onder druk zetten. Deze typische westerse degeneratieziekte moet zoveel mogelijk voorkomen of ingedijkt worden door
een betere levensstijl met meer bewegen, afvallen bij overgewicht en een gezonde voeding.
Bij deze laatste benadering kan spirulina zeker een nuttige rol
vervullen. Zeker vanwege de rijkdom aan antioxidanten, omdat
aangetoond is dat er een hogere aanvoer van antioxidanten het
ontwikkelen van insulineresistentie'"
(het fenomeen waarbij de
lichaamscellen minder glucose uit het bloed opnemen bij prikkeling door insuline) in het ontstaan van diabetes type 2 helpt af
te remmen. Voor een klinische interventie triaj(7) werden 30 pati-

derdaad 2 g spirulina gegeven gedurende vier maanden, waarbij
geen veranderingen optreden qua dieet, medicatie en fysieke
activiteit. Na vier maanden stelde men zowel een afname vast
van de nuchtere bloedsuikerspiegel (gemiddeld van 168 naar
137,7mg/dl.), van de (postprandiale) bloedsuikerspiegel 2 uur na
de maaltijden (gemiddeld van 262 mg/dl, tot 209,6 mg/dl.) als
van het glycosyleerde hemoglobine HbAIC (gemiddeld van 8,8
naar 8,1). Meer dan waarschijnlijk helpt spirulina de bloedsuikerspiegel te verlagen door zijn oplosbare vezels die de opname
van glucose vertragen, door bepaalde peptiden die de afscheiding van insuline bevorderen en door de antioxidanten die de
insulinegevoeligheid verbeteren. Dat bij patiënten met diabetes
type 2, mede door een betere stofwisseling, spirulina 001< het
lipidenproiiel verbetert en dus vermoedelijk het cardiovasculaire risico vermindert, werd ook aangetcond.s Na vier maanden
2 g spirulina per dag was er een duidelijk afname van tryglyceriden (gemiddeld van 160,8 naar 132,7mg/dl.), totaal cholesterol
(gem. van 198,5 naar 183,4 mg/dl.), LDL-cholesterol (gem. van
123,9 naar 108,3 mg/dï.) en van de ratio totaal cholesterol/HDLcholesterol (van 4,8 naar 3,9).
Minder steatohepatitis. betere leverprotectie
Onder meer door een te calorierijke voeding, te weinig beweging, een verhoogde oxidatieve stress, de inname van overbodige medicijnen en vooral een te hoge inname van geraffmeerde
fructose (via suiker), wordt - zelfs als er geen of weinig alcohol
wordt geconsumeerd - steeds meer niet-alcoholische steatohepatitis (NASH)bij de westerling gezien. In tegenstelling tot
een gewone vetlever of leversteatose is er bij steatohepatitis een
zekere graad van inflammatie, die aan de basis kan liggen van
leverfibrose tot zelfs levercirrose, met een hele waaier van directe en indirecte klachten. Opnieuw kan - vooral door het hoge
antioxidantpotentieelvan spirulina hierbij een beschermende
rol verwacht worden. In een aantal dierstudies is in elk geval
duidelijk aangetoond dat spirulina helpt beschermen tegen
kunstmatig opgewekte leverschade. Zo hielp spirulina muizen

regressie van tumoren, werd al gesuggereerd in 1987door een
studie aan de Harvard op knaagdieren. Onderzoekers gaven een
combinatie van extracten uit de algen spirulina en dunaliella
aan knaagdieren met tumoren in de mond. Men zag een totale
regressie van de tumoren bij 30 % van de proefdieren, terwijl bij
70 % een gedeeltelijke regressie werd vastgesteld.w In de controlegroep werd geen tumorregressie gezien. In een volgende studie
aan de Harvard zag men dat hetzelfde extract de ontwikkeling
van tumoren in de mond van knaagdieren kon voorkomen.
Bij doseringen van zowel 250 mg als 500 mg spirulina per kg
lichaamsgewicht werd een inhibitie gezien van huid- en maagtumoren bij muizen: er was een regressie van de huidtumoren
>0

van 4,86 % tot 1,20 % en van 4,86 % tot 1,15 % door respectievelijk
de lagere en de hogere dosis; bij de maagtumoren zag men een
afname van 3,73 % tot 2,05 % en van 3,73 % tot 1,73 %.21
In 1995 werd een zeer interessant klinische trial uitgevoerd op
mensen die door het chronisch kauwen van tabak leukoplakie
vertonen. Leukoplakie is de naam voor precancereuze letsels,
die op de binnenkant van de wang, op de tong of elders op het
mondslijmvlies voorkomen, en die worden veroorzaakt door
chronische irritatie. De bescheiden inname van 1g spirulina per
dag leidde tot een complete regressie van de precancereuze letsels bij 45 % van de 44 tabaksgebruikers, terwijl slechts 7 % van
de 43 personen in de placebogroep een regressie vertoonden."
Eén jaar na het stoppen van de spirulina-inname,
vertoonden
van de twintig personen die een complete regressie van leukoplakie hadden, er negen opnieuw leukoplakie.
De research naar de waarde van spirulina in de preventie en
behandeling van kanker wordt niet alleen gedaan op spirulina
in zijn geheel, maar 001< op veelbelovende componenten ervan
zoals het polysaccharide calciumspirulaan
en op het al eerder
aangehaalde antioxidant fycocyanine. Van calciumspirulaan is
aangetoond dat het significant de invasie en metastasering van
drie celtypes van tumoren (carcinoma, melanoma en fibrosarcoma) afrernt.» Een studie op stamcellen van rode en witte
bloedcellen bij muizen en honden concludeerde dat de polysac-
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chariden uit spirulina chemoprotectieve en radioprotectieve
eigenschappen hebben en een potentieel hulpmiddel bij kankerbestrijding kunnen vormen. 24 Maar de laatste jaren wordt vooral
de aandacht toegespitst op fycocyanine, volgens onderzoekers
'een zeer bijzonder, niet-toxisch, fluorescerend eiwitpigment
met sterke antioxiderende, ontstekingswerende en kankerbestrijdende eigenschappen'.» Zo zorgt fycocyanine voor 49 %
afname van de proliferatie van leukemiecellijnen, 25 voor 50 %
afname van de proliferatie van leverkankercellijnenc» en voor
een significante afname van de groei van de agressieve HeLabaarmoederhalskanker-cellijnen.27
Door middel van een waterig
extract werd aangetoond dat spirulina onder meer bijdraagt tot
de tumorbestrijdende werking van humane naturall<iller cells. 28
Potentieel neuroprotectief
Wat betreft de preventie en het afremmen van neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van
Parkinson, multiple sclerose (MS) en amyotrofe lateraalsclerose
(ALS),wordt steeds meer het nut bewezen van een nutritionele
benadering met onder meer groenten en fruit die een cocktail van beschermende fytochemicaliën aanvoeren. In die zin
mag dan ook waarschijnlijk van spirulina een heilzaam effect
verwacht worden. Zeker omdat spirulina een top bron is van het
tot de carotenoïden behorende sterke antioxidant zeaxanthine
(300 rng /ioo g). Van zeaxanthine is geweten dat het één van de
weinige antioxidanten is die de bloedhersenbarrière passeert en
bijgevolg bijdraagt tot de antioxidante bescherming van ogen,
hersenen en centraal zenuwstelsel. Bovendien is het - net zoals
astaxanthine - één van de weinige antioxidanten die nooit een
pro-oxidant wordt. In een aantal modellen is aangetoond dat
zeaxanthine bijdraagt tot een antioxidatieve bescherming van
hersenweefsel. 29.30.31
Als hierbij nog gewezen wordt op het antioxiderend effect van
fycocyanine en van onder meer bètacaroteen, superoxidedismutase en selenium, dan is een zenuwbeschermend effect
van spirulina meer dan waarschijnlijk. In vitro werd alvast een
neuroprotectief effect aangetoond van een extract van spirulina
en van de eruit geïsoleerde fycocyanine, waarbij zenuwweefsels
beschermd werden tegen de oxidatieve stress door ijzer.v In een
muizenmodel voor de ziekte van Parkinson, waarbij door de
toxische stof MDTP (l-methyl-4-phenyl-l,2,3,6-tetrahydropyridine) de dopamineproductie sterk wordt verminderd, kon door
voorbehandeling en één week nabehandeling met spirulina
de oxidatieve stress beperkt worden en werd het uitputten van
dopamine door MDTP voor 51 % afgeremdY In een muizenmodel
van amyotrofe lateraalsclerose (ALS)werd duidelijk aangetoond
dat spirulina het ontstekingsniveau verlaagde, het lichaamsgewicht op peil hield en vooral de degeneratie van de motorische
neuronen verrninderde.»
Minder allergische verschijnselen
Hoewel grootschalige klinische studies ontbreken, is het niet
onwaarschijnlijk dat spirulina steeds meer oprukkende allergische verschijnselen zoals allergische rinitis (hooikoorts) en
bronchiaal astma kan helpen temperen. Er kon alvast aangetoond worden van spirulina dat het de vrijstelling van histamine uit mastcellen afremt.v-» een verschijnsel dat centraal staat
in veel allergieën. In een kleine klinische studie op patiënten
met milde tot matige astmatische verschijnselen zorgde de
bescheiden inname van 1g spirulina per dag gedurende vier
maand voor betere longfunctieparameterse'"
en voor een lagere
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spiegel van IgE (een afweerstof waarvan een hoger spiegel bij
allergische aandoeningen wordt gezien). Indicatief voor het
verminderen van verschijnselen van allergische rinitis was de
studie waarbij men vaststelde dat spirulina specifiek de ontstekingsbevorderende stof IL-4 (interleukine-q) significant met 32 %
deed dalen." Een dubbelblind, placebogecontroleerde studie bij
patiënten met allergische rinitis toonde aan dat de consumptie
van spirulina ten opzichte van placebo significant klachten als
neusloop, niezen, neusverstopping en jeuk verrninderde.v
Beloftevol tegen maculaire degeneratie
Door de combinatie van toegenomen oxidatieve stress en een hogere levensverwachting komt er in onze leefwereld steeds meer
leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD, age related macular
degeneration) voor, de hoofdoorzaak van blindheid bij ouderen.
Omdat degeneratie van de macula lutea (gele vlek) van het
netvlies vooral toe te schrijven is aan een hogere vrijeradicalendruk, kan van spirulina een gunstige bijdrage in de preventie
verwacht worden.
Zeker als daarbij in acht wordt genomen dat spirulina naast
zijn hoge gehalte bètacaroteen en zijn sterke antioxidanten
fycocyanine en superoxidedismutase,
ook een uitstekende bron
van zeaxanthine is. Van deze groene bio-actieve stofis bekend
dat ze samen met het geelgroene pigment luteïne in de staafjes
en kegelt] es van het netvlies zowel direct als indirect (als filter
voor uv-licht) de functie van antioxidant vervult. Zeaxanthine
vervult meer dan waarschijnlijk een sleutelrol in de preventie
van maculaire degeneratiew=-» en van een topbron ervan zoals
spirulina, die ook rij 1< is aan andere carotenoïden, mag dan ook
een gunstige bijdrage verwacht worden.
Hawaiiaanse spirulina
Gezien de povere waterkwaliteit

van de huidige natuurlijke

meren is het niet meer dan logisch dat een watercultuur onder
gecontroleerde condities de beste kwaliteit van spirulina zal
opleveren. Wanneer hierbij alle mogelijke vereisten worden
ingevuld qua waterkwaliteit, afwezigheid van polluenten,
blootstelling aan zonlicht, mineralenaanvoer,
droogmethode
en behoud van energie in de verpakking, dan scoort de Hawaiiaanse spirulina het hoogst. De teelt van Hawaiiaanse spirulina
gebeurt ver van alle vervuilende industrie en van landbouw
die gebruik maakt van pesticiden en herbiciden en dit op zes
vlieguren van Australië en Japan en op vijf vlieguren van de VS.
Het kweekwater is een mengeling van zeer zuiver diepzeewater
(opgepompt van 600 m diep) en van bronwater uit het ongerepte,
hooggelegen regenwoud van het eiland Kona. Er is het hele jaar
door een maximale blootstelling aan zonlicht en de spirulina
wordt gedroogd volgens een gepatenteerd droogsysteem waardoor een maximaal behoud van antioxidanten en minimale oxidatie van de vetzuren wordt gegarandeerd. Voor een maximaal
behoud van zonne-energie werd gekozen om de tabletten ofhet
poeder te verpakken in gepatenteerd energiepreseverende violet
glas. Bepalingen van het nutriëntengehalte
(bètacaroteen,
zeaxanthine, ijzer, vitamine B12, vitamine K en enzymen) door
een onafhankelijk labo toont aan dat Hawaiiaanse spirulina
hoger scoort dan Californische, Indische en Chinese spirulina.ë'
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