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GLUCOSAMINE STAR #2722
Složení produktu

Glukosamin hydrochlorid, Cortex uncarii tomentosae (Cat’s Claw, kůra Kočičího 
drápu), maltodextrin, stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Glukosamin je bazickým derivátem glukózy, který se používá jako pomocný prostře-

dek k mírnění zánětu a bolestí při léčbě artritid, ankylózní spondylitidy, tenditidy, bur-
sitidy, degenerativních procesů postihujících meziobratlové ploténky, ačkoliv to nebylo 
jednoznačně potvrzeno. Existuje domněnka, že může hrát preemptivní roli ve vývoji 
osteoartritidy u osob přes 40 let věku. Významně se podílí na tvorbě, udržovaní funkce 
a reparaci chrupavky, šlach a nehtů. Glukosamin stimuluje produkci glukosaminoglukanů 
a proteoglukanů, dvou stavebních prvků chrupavky. Látka je většinou podávána ve formě 
stabilních solí (síranu, chloridu) nebo jako N-acetylglukosamin.

Doporučené dávky se pohybují v rozmezí 1000 – 3000 mg denně podle podmínek 
a stavu příjemce. Vhodná je kombinace s chondroitinem (80 % dávky glukosaminu).

Folium (Cortex, Radix) uncariae tomentosae (používá se list, kůra, kořeny; Cat’s Claw, Una de gato, Paraguayo, Garabato, 
Garbato casha, Samento, Toroń, Tambor huasca, Aun huasca, Una de gavilan, Hawk’s claw); tyto drogy obsahují 3β,6β-7-
acetoxydihydronomilin, 19α-trihydroxy-urs-12-en-28-ovou kyselinu, 5α-karboxystriktosidin, acetylunkarovou kyselinu, 
adipovou kyselinu, alloisopteropodin, allopteropodin, angustin, kampesterol, karboxystriktosidin, katechol, D-(+)-katechin, 
katechitannovou kyselinu, β-sitosterol, korynanthein, korynoxein, dihydrokorynanthein, dihydrokorynanthein-N-oxid, dihydrogam-
birtannin, ellagovou kyselinu, (-)-epikatechin, gallovou kyselinu, hanadamin, hirsutin, hirsutein, hirsutin-N-oxid, hypericin, 3-iso-19-
-epi-ajmalicin, isokorynozein, isomitrafylin, isopteropodin, isorhynchofylin, isorhynchofylin-N-oxid, isorotundifolin, ketounkarovou 
kyselinu, mitrafyllin, 11-methoxyyohimbin, oleanolovou kyselinu, ourouparin, oxogambirtannin, pteropodin, cukerné estery kyseliny 
chinové, rhynchofyline, rotundifolin, speciofyline, stigmasterol, unkarin, uncarin F, ursolovou kyselinu.

Terapeuticky se používá jako antibakteriální, antimutagenní, antioxidační, protizánětlivý, antitumorózní, antivirový, cytostatický, 
depurativní, diuretický, hypotenzívní, imunostimulační a vermifugní prostředek. Je součástí adaptogenních produktů a produktů pro 
zvýšení imunity. Terapeutická dávka je 1,0 g; 3,0 g ve formě odvaru. V produkci nutraceutik se v poslední době začíná používat. 
Výrobce doporučuje použití produktu k prevenci degenerativních procesů pohybového aparátu a současnému zvýšení imunity. 
Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

1 kapsle 2× denně s jídlem.

Toxicita složek

Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. 
Glukosamin (který je v D-formě základní stavební jednotkou polysacharidů chitinu a chitosanu, běžně používaných 
jako dietetických prostředků) nemá významné vedlejší účinky; u citlivých jedinců se může objevit průjem, pálení žáhy, 
nechutenství, případně nutkání ke zvracení. Nejsou známy žádné kontraindikace, zabraňující použití této látky. Síran 
glukosaminu (samotný nebo v kombinaci s chondroitinem) neinterferuje s NAIDs, acetylsalicylovou kyselinou ani jinými 
protizánětlivými nebo analgetickými prostředky. Používání této prostředku může snížit v některých případech příjem ne-
steroidních protizánětlivých a analgetických prostředků. Produkt není vhodné užívat na lačno. V průběhu těhotenství a při 
laktaci je potřeba opatrnosti při užívání produktu. Folium (Cortex, Radix) uncariae tomentosae se nepoužívá v průběhu 
těhotenství a při laktaci.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých 
složek

Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude ucho-
váván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců 
od data výroby. V případě nedodržení těchto podmínek dochází k rozkladu především glukosamin hydrochloridu, uvolňují 
se rozkladné produkty a v malém množství chlorovodík, který rozkládá další přítomné látky.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Interakce obou složek nejsou v literatuře popisovány a není důvodu předpokládat, že by se mohly vyskytovat.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení

Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.
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Herba cistanches (Cistanche salsa, C. deserticola, C. ambigua, Orobanchaceae) – je rostlinou čínské oficiální medicí-
ny. Nať obsahuje 2-acetylakteosid, 6-deoxykatalpol, cistanin, cistachlorin, ve velké míře fenolické glykosidy (verbasosid, 
cistanosidy A, B, C, D, E, G, H, osmanthuside B), dále echinakosid, cistanosidy F, I ad. Celkově působí tonizačně, tonizuje 
ledviny, je používán při infertilitě, děložním krvácení a leukorrhoe. U drogy byl zjištěn vliv na tvorbu volných radikálů 
v organismu. Při nedostatečné činnosti bývá kombinována s Radix rehmanniae, Fructus schizandrae, při frigiditě a infertilitě 
s Radix rehmanniae, při bolesti nohou a zvýšené lomivosti kostí s Radix rehmanniae a Cortex radicis eucommiae. V po-
kusech na zvířatech (hlodavci) zvyšovala jejich hmotnost, zpomalovala stárnutí, prodlužovala fyzickou výdrž a zvyšovala 
toleranci organismu vůči anoxii, u cistanosidu G je patentována antistresová účinnost. Denní terapeutické dávky jsou 
6 g až 9 g. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. Výrobce doporučuje použití produktu pro zvýšení fyzické 
a mentální kapacity organismu. Předpokládaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

2 tablety denně nalačno s 2 – 3 dl vody, večer nejpozději 3 hodiny před spánkem.

Toxicita složek

Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity. Kořen akantopanaxu 
ostnitého nemá být podáván osobám psychicky labilním, nervózním, hyperaktivním, manickým nebo schizofrenním, 
hypertonikům a ženám v premenopauze, nesmí být podáván spolu s centrálními stimulancii, antipsychotickými látkami 
a v průběhu hormonální léčby. Nedoporučuje se podávání v průběhu těhotenství a při kojení. Kořen kozalce blanitého 
mongolského, kořen rehmanie, Herba cistanches a Fructus lycii nemají v uvedených dávkách vedlejší nepříznivé ani toxické 
účinky. Rhizoma polygonati je drogou potenciálně toxickou jak z hlediska obsahu saponinů (reakce v zažívacím ústrojí), 
tak z hlediska obsahu toxické neproteinogenní aminokyseliny azetidin-2-karboxylové. Vedlejší účinky (při překročení tera-
peutické dávky) jsou nauzea (vomitus), diarrhoe, celková zemdlenost. Radix asparagi by neměl být podáván při hypertenzi.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých 
složek

Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude ucho-
váván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců 
od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Produkt je polykompozitní (vzhledem k přítomnosti obsahových látek léčivých rostlin) a je zřejmé, že bude docházet 
k tichým interakcím mezi účinky těchto látek; není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem 
na fyziologické pochody člověka.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení

Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.


