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CHITOSAN STAR #1025
Složení produktu

Chitosan, maltodextrin, arabinogalaktan, kyselina askorbová, oxid křemičitý, stearan 
hořečnatý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Chitosan je polysacharid složený z jednotek D-glukosaminu; je to z určité části deace-

tylovaný produkt polysacharidu chitinu; tato dvojice chitin-chitosan je součástí stavebního 
stromatu členovců a garnátů (z nichž se také průmyslově získávají) a je základní stavební 
látkou buněčné stěny vyšších hub (třídy Basidiomycetae). Chitosan (velmi často je ve 
směsi s chitinem) je pokládán za „vlákninu“, která má výraznou schopnost sorbovat v GIT 
určitou frakci tuků a žlučových kyselin. Tento mechanismus je vykládán intoměničovým 
charakterem látky: bazické aminoskupiny vážou žlučové kyseliny a jejich fragmenty; 
aby byl zachován enterohepatální oběh žlučových kyselin, musí být proto v organismu 
rozkládán cholesterol (a tím se do jisté míry snižuje jeho cirkulující množství). Při této 
inaktivaci žlučových kyselin ve střevě se snižuje emulgační schopnost střevního obsahu 
pro tuky, které zůstávají zčásti nevstřebány a odcházejí stolicí.

Antihypercholesterolemický a antihyperlipidemický účinek uvedených polysacharidů je poněkud komplexnější než 
bylo zjednodušeně uvedeno, protože se většinou používají jako zdroj chitinových látek přírodní materiály (např. mleté 
plodnice hlívy ústřičné), obsahující synergizující látky, působící jiným mechanismem. Chitosanu a chitinu je věnována 
velká experimentální pozornost; pro zmínku lze uvést zjištění, že funguje jako inhibitor resorpce tuků, je to biokompatibilní 
a biodegradabilní materiál inhibitor digesce tuků a jejich vychytávač. Chitosan údajně lépe vychytává tuky než některá 
léčiva používané ke snížení hladin cholesterolu (a tuků) pojme 4 – 6× větší množství lipidů vzhledem k vlastní hmotnosti, 
snižuje hladinu cholesterolu a triglycerolů a je to látka bezpečná. Chitosan podaný perorálně má antihyperukemický účinek. 
Lze ho s tímto cílem přidávat přímo do potravy. Rovněž je referováno o pozitivním vlivu chitosanu z hlediska ochrany 
jaterního parenchymu a další účinky.

L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském těle nesyntetizovaný s významnými antioxidačními vlastnostmi, 
podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových 
faktorů na organismus. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní ve vyšším 
věku, při těžké a stresující práci, u sportovců v období maximálního zatížení, při vysoce bílkovinné a vysoce tukové stravě, 
preventivně ke zvýšení imunorezistence, při prevenci infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených pra-
covních podmínkách. Výrobce doporučuje použití produktu pro sorpci tuku a cholesterolu ze zažívacího ústrojí a zlepšení 
jeho funkce. Předpokládaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

3 kapsle 2× denně 10 minut před jídlem. Při podávání vitaminu C se zvyšuje účinek produktu. Děti od 3 let 1 tableta 
denně.

Toxicita složek

Dávky L-askorbové kyseliny doporučené v tomto produktu, nepřinášejí riziko vedlejších účinků. Pokud však uživatel 
přijme doporučení výrobce, pak je třeba vzít v úvahu, že při vyšších dávkách L-askorbové kyseliny dochází k iritaci esofagální 
a žaludeční sliznice s nauzeou (případně zvracením), vzniká exantém, bolest hlavy, celková slabost, nespavost, průjem. 
Tvoří se renální kalkuly, vyvíjí hyperoxalémie, glykosurie. U alergiků se může vyvinout ekzém, kopřivka, až astmatické 
záchvaty. Děti matek, které používaly v těhotenství vysoké dávky látky, mívají paradoxně avitaminózu C.

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

Nejsou pravděpodobné.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Není reálná.

Zhodnocení

Výrobek lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.


