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WILD YAM STAR #2742
Složení produktu

Tuber dioscoreae villosae (Wild Yam, hlízy), rýžová moučka, stearan hořečnatý, oxid 
křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Tuber dioscoreae (Mexican Wild Yams, Dioscorea sp., resp. D. floribunda, D. mexica-

na, D. spiculiflora) – hlízy rodu Dioscorea, rostoucí v různých oblastech světa slouží jako 
zdroj steroidních sapogeninů pro farmaceutický průmysl. Hlavní steroidní spirostanové 
sapogeniny diosgenin, případně hekogenin, jsou většinou přítomny ve formě glykosidů 
s různou cukernou složkou (dioscin, takkosid, floribundasaponiny C, D, gracillin), esterově 
vázané (palmitan), případně jsou volné. Biologická aktivita čistých jednotlivých glykosidů 
a esterů není většinou popsána; výjimku tvoří gracillin, který má velmi silnou hemolytic-
kou aktivitu. U diosgeninu byla nalezena protizánětlivá a estrogenní aktivita. Hekogenin 
je bez udání biologické aktivity. Drogy jsou využívány prakticky jen jako průmyslová 
surovina pro výrobu pregnenolonu a progesteronu. Sumární výtažky z drogy, které jsou 
představovány především těmito saponiny, mají různé biologické účinky: informace, které se vyskytují v populárně-vědeckém 
tisku, především americkém, že diosgenin je v lidském organismu po biotransformaci zdrojem pohlavních hormonů (zejmé-
na testosteronu) jsou experimentálně a publikačně nepodložené a nepravděpodobné: degradace příslušné části molekuly 
a její nová výstavba do struktury androgenů je za normálních podmínek v těle prakticky nemožná. Droga se běžně používá 
jako protizánětlivý, cholagogní, spasmolytický a slabě diaforetický prostředek při revmatických onemocněních, kolikách 
žlučového měchýře, dysmenorrhei a křečích.

Denní terapeutická dávka se pohybuje v rozmezí 2 – 4 g.
Výrobce doporučuje použití produktu pro metabolickou rovnováhu organismu a jako prostředek zpomalující osteopo-

rózu. Deklarovaný účinek produktu v rozporu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

1 kapsle denně s jídlem.

Toxicita složek

Složka produktu nepřináší v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. Tuber 
dioscoreae není možné podávat v průběhu těhotenství a při laktaci. Předávkování touto drogou může vyvolat křeče podobné 
jako po podání pikrotoxinu (v důsledku obsahu dioscinu). Některé hlízy zástupců rodu Dioscorea obsahují vysoké procento 
škrobu a běžně jsou využívány v tropické oblasti jako potravina (Dioscorea batatas, D. opposita, D. alata a řada dalších).

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 popisovány.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení

Výrobek doporučuji jako Produkt pro sportovní výživu.


