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JOINT MOBILITY STAR #1070
Složení produktu

Prášek ze lněného semene (obsahuje kyselinu palmitovou, olejovou, linolovou, li-
nolenovou, stearovou), minerální látky (hořčík, zinek, manganu, měď), kolagen typu II, 
cetylmyristoleat, stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je charakterizován jako potravina pro zvláštní výživu.
Cetylmyristoleat, někdy označovaný také jako CMO je směsí esterů mastných kyselin 

(kaprylové, kapronové, laurové, myristové, myristolejové, pentadekanové, palmitové, 
palmitolejové, stearové, olejové; jednou z hlavních komponent je cetylmyristoleat) (CMO 
je také někdy uváděnou zkratkou pro čistý cetylmyristoleat). Tato surovina je získávána 
z hovězího loje, v rostlinném materiálu se nevyskytuje.

Uvedená směs se používá jako doplněk při léčbě autoimunitních onemocnění, jako 
je revmatoidní artritida, lupus erytematodes, psoriasis. Zasahuje do aktivity T-lymfocytů 
a ovlivňuje imunitní odezvu organismu. Tato směs není používána jako léčivo, proto 
u ní nejsou stanoveny terapeutické dávky.

V produkci potravinářských výrobků se používá. Hořečnaté ionty jsou důležitou složkou intracelulární tekutiny, zasahují 
prakticky do všech fyziologických pochodů. V biologicky významně dostupné formě pronikají do buněk kardiomyocytů 
zejména jsou-li ochuzené o tyto ionty následkem ischémie. Mg2+ inhibují presynaptické uvolňování acetylcholínu v neuro-
muskulární ploténce, a proto se uplatňují při křečích a sklonech k nim: tetanie, preklampsie, eklampsie, hypomagnézie aj. 
Kolagen typ II (kuřecí) bývá úspěšně perorálně používán při ovlivňování zánětlivých procesů pohybového aparátu, resp. 
revmatoidní artritidy; tento typ choroby je vlastně autoimunitní onemocněním, při kterém funguje kolagen II jako antigen.

Uvedená bílkovina (denaturovaná nebo fragmentovaná) je součástí řady produktů (potravin pro zvláštní výživu), má 
vysokou orální toleranci a snižuje imunitní odpověď na nativní kolagen typ II. Tento kolagen představuje více než 40 % 
proteinu, vázaného v chrupavce; je také součástí proteoglykanů, které mají podpůrnou funkci v pojivové tkáni. Proteo-
glykany podporují rovněž protizánětlivou odpověď organismu. Podle všech dosavadních výsledků se zdá, že je to velmi 
vhodná surovina, využitelná pro ovlivňování revmatoidní artritidy.

Zinek – Zn2+ (ve formě solí) je jedním z nejdůležitějších stopových prvků, je katalytickou součástí více než 200 enzy-
mů, strukturní součástí řady proteinů, hormonů, neuropeptidů a hormonálních receptorů, patrně i polynukleotidů, podílí 
se na řízení buněčné smrti, účastní se na dělení a diferenciaci buněk, transkripci genů, funkci biomembrán. Má významný 
vliv na imunitní systém, činnost mužských pohlavních orgánů (prostaty), zvyšuje odolnost organismu vůči infekčním 
chorobám (chřipce) a je de facto regulátorem věku člověka. Má pozitivní vliv u pacientů po prodělaném myokardiálním 
infarktu, orálně (síran zinečnatý) se používá při terapii acne vulgaris a acrodermatitis enteropathica. V tomto případě je zinek 
přítomen ve vazbě s methioninem s dobrou biologickou dostupností. V produkci potravinářských výrobků (nutraceutik) 
se omezeně používá.

Mangan (Mn2+) je aktivátorem některých enzymů, hraje významnou roli v metabolismu sacharidů a tuků. Je důležitý pro 
normální vývoj kostry, podporuje produkci pohlavních hormonů. Jeho deficit se projevuje paralýzou, křečemi, závratěmi, 
ataxií, u dětí také slepotou a hluchotou. Rozvíjí se diabetes, dochází ke ztrátě citlivosti sluchu.

Měď (Cu2+) je součástí mnoha enzymů, napomáhá tvorbě erytrocytů, spolupůsobí s askorbovou kyselinou při tvorbě 
elastinu. Nedostatek mědi se projevuje celkovou zemdleností, narušením procesu dýchání a tvorbou kožních ulcerací.

Výrobce doporučuje použití produktu pro výživu sportovců a osob s vyšší fyzickou zátěží pro zlepšení stability pohy-
bového aparátu. Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

1 kapsle 2× denně.

Toxicita složek

Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. Cetyl-
myristoleat je vzhledem ke svému složení a původu směsí netoxických látek (vyšších mastných kyselin), která nemá ome-
zení v použití. Mg2+ nevyvolávají v použité dávce žádné vedlejší účinky. Kolagen typ II je látkou, u níž nejsou popisovány 
vedlejší účinky ani toxicita. Není vhodné používat vyšší terapeutické dávky zinku než 30 mg denně.

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

V uvedeném složení je produkt dostatečně stabilní; za předpokladu, že bude uchováván do teploty max. 25 °C, chrá-
něn před světlem a přístupem vzduchu, pak po dobu 12 měsíců od data výroby není pravděpodobný významný rozklad 
obsahových látek. Kationty, které by se mohly podílet na katalytickém rozkladu esterů mastných kyselin s vyššími alkoholy 
a mastných kyselin z pomocné látky – rybího oleje – jsou zčásti vázány formou chelátu (výrobce neuvádí jeho typ), pouze 
u mědi výrobce neuvádí aplikační formu.
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Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Není předpoklad, že by u ostatních složek docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému lidského 
organismu za vzniku složek s nežádoucím účinkem. Biologická dostupnost manganu se zvyšuje v přítomnosti thiaminu, 
tokoferolu, vápníku a fosforu. Biologická dostupnost mědi se zvyšuje v přítomnosti kobaltu, železa (Fe2+) a zinku.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení

Výrobek lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.


