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Fytoterapia

Chlorella pyrenoidosa v prevencii  
a terapii ochorení
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V súčasnosti sa predpokladá, že konzumácia „zelených potravín“ bohatých na makronutrienty prináša množstvo zdravotných benefitov u ľudí, 
ktorí konzumujú bežnú (nevegetariánsku) stravu. Jedným z takýchto príkladov je užívanie doplnkov s obsahom zelenej sladkovodnej jedno-
bunkovej riasy bohatej na proteíny, vitamíny a minerály s názvom Chlorella pyrenoidosa. Zdá sa, že táto malá riasa zohráva úlohu v prevencii, 
ale aj v terapii rôznych ochorení, ako je fibromyalgia, hypertenzia, ulcerózna kolitída či rakovina. Individuálne skúsenosti niektorých ľudí, ktoré 
však nie sú dostatočne publikované, naznačujú priaznivé účinky chlorely na gastrointestinálny trakt a imunitný systém. Napriek tomu existuje 
množstvo skeptických názorov na jej použitie, a preto si objasnenie predpokladaných účinkov tejto zelenej riasy vyžaduje ďalší výskum.
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Chlorella pyrenoidosa in prevention and therapy of diseases

Currently it is suggested that the consumption of natural „green foods“ rich in macronutrients has many healthful benefits for those 
who otherwise ingest a normal, non-vegetarian diet. One example is dietary supplements derived from, a unicellular fresh water green 
alga rich in proteins, vitamins, and minerals.This little alga seems to play a role in prevention as well as in therapy of different diseases, 
as fibromyalgia, hypertension, ulcerative colitis, orcancer. Individual experiences of some people, that haven´t been published well 
yet,suggest promising effects of chlorella on gastrointestinal tract and immune system. In spite of that,there are many skeptic opinions 
about its medical usage and for the clarification of suggested effects of this green alga further research is needed.

Key words: chlorella, green alga, antioxidant, immune system, cancer.
Prakt. lekárn., 2013; 3(4): 132–133

Úvod
Chlorela je sladkovodná jednobunková riasa 

známa najvyšším obsahom chlorofylu spome-
dzi všetkých známych rastlín na Zemi. Je hlav-
nou súčasťou fytoplanktónu. Medzi najznámejšie 
druhy chlorely patrí Ch. pyrenoidosa a Ch. vulgaris. 
Majú extrémne vysoký obsah enzýmov, vitamínov 
a minerálov vrátane celého komplexu B vitamínov. 
Chlorela je riasa, ktorá sa vyvinula pred viac ako  
2,5 milióna rokov ako prvá rastlinná forma s jasne defi- 
novaným bunkovým jadrom. Výskyt chlorely z pre-
-kambiálneho obdobia indikujú niektoré objavené 
fosílie. Táto mikroskopická riasa bola identifikovaná 
až v druhej polovici 19. storočia. Vďaka vysokému 
obsahu proteínov a rýchlemu rastu sa chlorele, ako 
možnému potravinovému zdroju, začal venovať 
výskum práve po 2. svetovej vojne. Názov tejto riasy 
je odvodený z gréckeho chloros, čo znamená zele-
ný a ella, čo je v preklade malý. Táto jednobunková 
rastlina žije v čistých vodách. Keďže ide o mikrosko-
pickú riasu, nie je viditeľná voľným okom. Veľkosť 
chlorely sa v priemere pohybuje okolo 2 – 3 μm 
a veľkosťou pripomína ľudský erytrocyt. Telo tohto 
mikroorganizmu je tvorené jadrom, škrobovými 
zrnami, chloroplastmi a mitochondriami, ktoré sú 
spevnené stenami s prevažným obsahom celuló-
zy. Ak sa dodržia ideálne podmienky na rast, ako 
sú dostatočné slnečné žiarenie, čistá voda a čistý 
vzduch, chlorela sa rozmnožuje v neuveriteľne veľ-
kej miere. V priebehu 24 hodín sa z jednej materskej 

bunky stávajú dve dcérske. Rýchly rast buniek je 
pri chlorele zabezpečený tzv. chlorela rastovým 
faktorom. Ide o nukleotid-peptidový komplex. 
Chlorela sa pestuje na priamom slnku v nádržiach 
s čistou vodou, ktorá je bohatá na minerály. Dĺžka 
života chlorely je závislá od slnečného žiarenia, 
teploty a dostupnosti živín. Zber riasy je pod stálym 
dohľadom mikrobiológov, aby sa zabránilo konta-
minácii inými mikroorganizmami (1, 2).

Obsahové látky Chlorella pyrenoidosa
Táto zelená riasa obsahuje veľké množstvo 

chlorofylu, vitamíny B1, B2, B5, B6 a B12, provitamín 
A, vitamíny C, E, K, biotín, inozitol, kyselinu listo-
vú. Z minerálnych látok sú to najmä železo, váp-
nik, draslík, horčík, fosfor, zinok, meď. Z ďalších 
prítomných látok sú významné polysacharidy, 
mastné kyseliny a karotenoidy ako napríklad 
luteín, či β-karotén (3 – 5).

Viacero výskumov predpokladá, že chlorela 
môže pomáhať ľudskému zdraviu, ale mecha-
nizmus účinku nie je dosiaľ úplne objasnený.  

Chlorela a imunitný systém
Priaznivý účinok chlorely na imunitný sys-

tém sa predpokladal už v minulosti. Viac svet-
la do objasnenia tohto účinku priniesli vedci 
z Taiwanu, ktorí vo svojej práci opisujú mole-
kulovú podstatu účinku vo vode rozpustných 
polysacharidov chlorely na moduláciu imunitnej 
odpovede u myší. Zistili, že tieto polysacharidy 
indukujú sekréciu interleukínu-1β v makrofá-
goch (6). Účinok chlorely na imunitu sledoval 
aj Queiroz a kol. (2002). U zdravých pokusných 
zvierat nezaznamenal žiadny efekt, avšak u lys-
tériou infikovaných myší zistil, že chlorela v dávke 
50 mg/kg/deň stimulovala navyše tvorbu nie- 
ktorých cytokínov (7). Popri imunostimulačnom 
účinku sa zaznamenal aj antialergický efekt 
u myší. Zistilo sa, že chlorela ako potravinový 
agens môže potláčať uvoľňovanie histamínu (8).

Obrázok 1. Mikroskopický obrázok chlorely Obrázok 2. Chemická štruktúra chlorofylu
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Chlorela a tráviaci trakt
Uvádza sa, že prispieva k zlepšeniu trávenia 

a podporuje rast prospešných aeróbnych bak-
térií v gastrointestinálnom trakte. Chlorela sa 
používa aj pri redukčných diétach, na reguláciu 
metabolizmu. Ako prirodzený zdroj chlorofylu je 
považovaná za detoxikačný a purifikačný pros-
triedok, čo možno využiť pri intoxikácii organiz-
mu ťažkými kovmi či inými jedmi (4). 

Použitie chlorely pri fi bromyalgii, 
hypertenzii, ulceróznej kolitíde

V jednej z klinických dvojito zaslepených, 
placebom kontrolovaných štúdií 55 pacientov 
trpiacich fibromyalgiou, 33 pacientov trpiacich 
hypertenziou a 9 pacientov s ulceróznou kolití-
dou užívalo 10 g chlorely v tabletách a 100 ml 
tekutého extraktu chlorely každý deň počas 2 až 
3 mesiacov. U pacientov s fibromyalgiou sa hod-
notila miera bolesti a celková kvalita života, u pa-
cientov s hypertenziou sa meral diastolický tlak 
a hladina lipidov v krvi. Pri ulceróznej kolitíde sa 
hodnotil stupeň ochorenia. Zo získaných výsled-
kov vyplynulo, že pravidelným užívaním chlorely 
sa  u pacientov znížil patologicky zvýšený krvný 
tlak, došlo k redukcii hladiny cholesterolu v kr-
vi, urýchlilo sa hojenie rán a zvýšila sa funkcia 
imunitného systému, čo prispelo v konečnom 
dôsledku k zvýšeniu kvality života pacientov 
s fibromyalgiou, hypertenziou či ulceróznou 
kolitídou (9, 10). 

Použitie chlorely pri diabetickej 
neuropatii a hypercholesterolémii

Za posledné obdobie stúpla popularita 
chlorely a pokročil i jej výskum. Najčastejšie sa 
testoval jej priaznivý účinok v prevencii nie-
ktorých ochorení. Senthilkumar a Ashokkumar 
(2012) študovali účinok chlorely v prevencii 
diabetickej neuropatie u diabetických pacien-
tov vystavených kadmiu, ktoré zvyšuje riziko 
rozvoja tohto ochorenia a  jeho komplikácií. 
Sledoval sa najmä renoprotektívny účinok 
tejto jednobunkovej riasy v rôznych dávkach 
(50 resp. 100 resp. 200 mg/kg telesnej hmot-
nosti) na potkanoch. Výsledkom štúdie bolo 
zistenie, že chlorela v dávke 100 mg/kg telesnej 
hmotnosti vykazovala potenciálny hypoglyke-
mický a renoprotektívny účinok v porovnaní 
s ostatnými testovanými dávkami (11). Bol štu-
dovaný účinok aj frakcií glykolipidov a fosfo-
lipidov z chlorely na sérové hladiny lipidov 
u potkanov. Pri dávkovaní uvedených frakcií 
potkanom, ktorých strava bola bohatá na cho-
lesterol, sa zaznamenala redukcia zvyšovania 
sérových hladín lipidov (12).   

Chlorela a nádorové ochorenia
Už v minulosti bola chlorela uznávaná, najmä 

v Japonsku ako chemoprotektívny prostriedok 
v prevencii nádorových ochorení (13). Ukázalo sa, 
že aktiváciou makrofágov pôsobí preventívne proti 
rozvoju rakoviny a proti nežiaducemu vplyvu cu-
dzích proteínov a toxínov. Sulaiman a kol. (2006) 
študovali účinok chlorely u potkanov s indukova-
nou rakovinou pečene, pričom sa zamerali na sta-
novenie antioxidačne účinných enzýmov (super-
oxiddizmutázy, katalázy a glutationperoxidázy) 
v organizme potkanov. Zistilo sa, že chlorela môže 
mať protektívny účinok na potkanov s indukova-
nou rakovinou pečene, a to kompenzáciou aktivity 
endogénnych antioxidačných enzýmov a reduk-
ciou oxidácie lipidov. Aj polysacharidy chlorely boli 
predmetom výskumu čínskych vedcov v roku 2007. 
Prostredníctvom in vitro testov študovali ich účinok 
v prevencii rôznych typov nádorových ochorení. 
Zistili, že izolované polysacharidy vykazujú signifi-
kantný antitumorový efekt (14, 15).

Dávkovanie: odporúčania na denné dávko-
vanie chlorely (počet tabliet, množstvo tekutého 
extraktu) môžu byť rôzne. Najčastejšie sa však od-
porúčajú až 3 g chlorely vo forme tabliet alebo 30 ml 
tekutého extraktu na deň. Odporúča sa postupné 
zvyšovanie dávky. Na začiatok (prvých 5 dní) 3-krát 
denne 1 tableta, postupne sa dávka môže zvýšiť na 
3-krát denne 5 – 6 tabliet. Dávkovanie je však závislé 
od veku a podstaty zdravotného problému (4).

Nežiaduce účinky: u senzitívnych ľudí mô-
že byť pozorované zhoršené dýchanie, bolesť na 
hrudi, kožná vyrážka, fotosenzibilita, žalúdočné 
ťažkosti, nevoľnosť (najmä pri prekročení odpo-
ručeného dávkovania), hnačka (4). 

Interakcie: Japonskí vedci sa domnievajú, 
že by chlorela ako bohatý zdroj vitamínu K moh-
la inhibovať účinok warfarínu a ovplyvniť tým 
zrážavosť krvi (16).

Kontraindikácie: zvýšená opatrnosť pri uží-
vaní sa vyžaduje u pacientov trpiacich srdcovo-
-cievnymi ochoreniami či alergiami. Užívaniu by 
sa mali vyhnúť pacienti citliví na jód (4).

Tehotenstvo a dojčenie: nie sú dostupné 
informácie o užívaní, všeobecne sa neodporúča 
jej užívanie v tomto období (4). 

Záver
Chlorela je vo svete veľmi obľúbená a pre-

ferovaná zelená riasa. Avšak vzhľadom na malé 
množstvo klinických štúdií nemožno jednoznačne 
potvrdiť zdravotný benefit chlorely na ľudský or-
ganizmus. Na základe toho nie je možné chlorele 
pripisovať žiadne pozitívne zdravotné tvrdenia. Na 
jednoznačnejšie definovanie benefitov chlorely je 
potrebný ďalší výskum v danej oblasti.
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