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STAR MEN #1010

Složení a účinky složek

Herba (semen) tribuli (Tribulus terrestris, Tribulus) – nať a plody obsahují saponiny, stopy 
harmanových alkaloidů, flavonoidy (kemferol 3-glukosid, 3-rutinosid, 3-β-D (6“-p-kuma-
royl) glukosid, rutin, astragalin), vitamin C, třísloviny, mastný olej (57 % kyseliny linolové, 
27 % olejové, 16 % palmitové a stearové), malé množství silice, pryskyřice, dusičnany. 
Rostlina roste v části východní Evropy, Africe a Americe, je používána ke zvýšení svalové 
síly a posílení libida jako tonikum a afrodisiakum, ke snížení projevů koitální i reprodukční 
impotence, při edémech, onemocnění jater, ledvin (rostlinné diuretikum, při potížích s mikcí 
a při ledvinových kamenech).

Za hlavní obsahové látky lze považovat deriváty cholestanu, ergostanu a především spi-
rostanu; tyto sapogeniny (a saponiny, které mají velmi různorodou cukernou složku) poskytují 
po kyselé hydrolýze diosgenin, gitogenin, chlorogenin, ruskogenin, 25-D-spirosta-3,5-dien, 
deoxydiosgenin, diosgenindiglukorhamnosid, dioscin, terrestrosid F a řadu dalších.

V humánních pokusech se směs saponinů a sapogeninů ukázala jako promotor zvýšení 
hladiny testosteronu. V dávce 750 mg/den se zvýšila hladina LH u mužů z 14,34 IU/ml na 
24,75 IU/ml (72% zvýšení), v případě volného testosteronu z 0,600 ng/ml na 0,845 ng/ml (41% 
zvýšení). Normální krevní hladina celkového testosteronu se u mužů pohybuje mezi 3,00 – 
10,00 ng/ml. Pozitivní výsledky byly nalezeny u mužů s profilem spermiogramu nevýhodným z hlediska funkčnosti spermií; 
došlo ke zvýšení hladiny testosteronu v organismu zvýšením produkce luteinizačního hormonu (LH) hypofýzou, zvýšení libida, 
zintenzívnění erekce, objemu semene a množství spermií v něm, zároveň ke zvýšení sexuální výkonnosti a aktivity u těchto mužů.

U žen zvyšují látky libido, zlepšují proces ovulace, snižují úroveň vasomotorických symptomů, doprovázejících meno-
pauzu, redukují apatii a agresivitu.

Americká a bulharská sportovní literatura tvrdí, že obsahové látky Tribulus terrestris pomáhají tímto nehormonálním zá-
sahem zvýšit atletickou výkonnost; je to velmi pravděpodobné. Ve sportovních kruzích západní Evropy a zejména Ameriky 
je tento produkt používán velmi široce, stejně tak ve formě nutraceutik, především v USA.

Průměrná terapeutická dávka suchého výtažku je 750 – 1500 mg/den. Existuje ve formě léčivých produktů (v Evropě znám 
produkt Tribestan, Bulharsko, používaný v indikacích snížení sexuální aktivity).

V produkci potravinářských produktů (nutraceutik) se droga používá.
Fructus cardamomi (Fructus elettariae, Elettaria cardamomum, Zingiberaceae; Cardamom) – plody malabarského kar-

damomu (v řadě zemí světa lékopisné) obsahují silici (3 – 8 %; α-terpinen, α-terpineol, cineol, limonen), ~ 10 % mastného 
oleje (8,4 % paůmitové, 18,3 % stearové, 62,6 % olejové, 10,5 % linolové kyseliny), 20 – 40 % škrobů, 5 % cukrů, 10,2 % 
proteinů, žluté barvivo, gumu, mangan, železo.

V terapii se používá jako aromatický prostředek, tonikum, karminativum, stomachikum a jako prostředek k normalizaci zažívání.
Obvyklé terapeutické dávky jsou 0,5 g; 1,5 g.
V produkci potravinářských výrobků se používá jako koření (curry powders) a v likérnictví.
Radix (cum Herba) taraxaci (Taraxacum officinale, Asteraceae, pampeliška, Dandelion) – kořeny, kořeny s natí, nať 

obsahují organické kyseliny (kávovou, p-hydroxyfenyloctovou, chlorogenovou), mastné kyseliny (linolovou, lenolenovou, 
olejovou, palmitovou), eudesmanolidy (tetrahydroridentin B, taraxakolid-β-D-glukosid), germakranolidy (β-D-glukosidy tara-
xanové kyseliny), steroly (β-sitosterol, β-taraxasterol), karotenoidy, flavonoidy (luteolin 7-O-glukosid), cukry, sliz, draselné soli. 
Extrakt má diuretické účinky, vykazuje protizánětlivý účinek, působí hypoglykemicky na zdravá zvířata, vodný extrakt vykazuje 
antitumorovou aktivitu způsobenou přítomnými polysacharidy. U lidí příznivě ovlivňuje virový zánět jater. Drogy se používají 
jako mírný močopudný, mírně projímavý a žlučopudný prostředek. Jako akcelerátor metabolismu se využívá při revmatických 
chorobách, zvýšené hladině cholesterolu a triglyceridů, při zánětech žlučníku, žlučových kamenech, špatném zažívání spojeném 
se zácpou a atonií zažívadel, jako pomocný prostředek při léčbě diabetu a snížené tvorbě moči.

Průměrná terapeutická dávka je 4 – 10 g listů (nati) nebo 2 – 8 g kořene v nálevu, 3× denně.
Produkty z drog se používají při produkci potravinářských výrobků jen velmi omezeně.
Radix astragali (Astragalus membranaceus var. mongholicus, A. membranaceus, Fabaceae, kozinec blanitý, Astragalus 

Root), Huangqi, kořen kozalce blanitého mongolského obsahuje polysacharidy (astragalany I, II a III), glukany AG-1, AG-2, 
heterosidy AH-1, AH-2 a triterpenové oligoglykosidy založené na aglykonech cykloastragenolu a astragenolu (astragalosidy 
I až VIII, acetylastragalosid I, isoatragalosidy I a II, soyasaponin I, astramembrangenin, astramembrainnin I a II), dále flavonoidy 
(kalykosin, formononetin, α-sitosterol, sacharózu a derivát pterokarpanu.

Polysacharidy zvyšují imunitní odpověď organismu, stimulují fagocytární aktivitu peritoneálního makrofágu, zvyšují aktivitu 
NK (cytotoxicitu lymfocytárních efektorových buněk), saponiny mají protizánětlivý účinek. Droga působí příznivě při léčbě 
chronické hepatitidy. V čínské medicíně se používá jako tonikum a pro léčbu nefritidy a diabetes mellitus.

Denní terapeutická dávka se pohybuje v rozmezí 9 – 30 g.
Při produkci potravinářských výrobků je občas používána.
Flos matricariae (syn. Flos chamomillae vulgaris, Matricaria recutita, syn. Matricaria chamomilla, Asteraceae, heřmánek 

pravý, Camomille, Chamomile German) – květenství heřmánku pravého obsahuje silici (0,24 – 1,9 %) s obsahem azulenů, 
seksviterpeny, kumariny, flavonoidy (apigenin, luteolin, kvercetin), z ostatních látek anthemovou kyselinu, amino- a mastné 
kyseliny, polysacharidy, třísloviny. Obsahové látky mají antialergickou a protizánětlivou aktivitu (azulenové sloučeniny 
a některé seskviterpeny), dále aktivitu antiulcerogenní (α-bisabolol), antibakteriální (imunostimulační), antivirovou a imu-
nostimulační (polysacharidy), spasmolytickou (flavonoidy a terpeny). Silice zvyšuje sekreci žluči, má v pokusech na zvířeti 
ve vyšších dávkách depresívní účinek na srdce a dýchací systém. Používá se jako protizánětlivý prostředek při žaludečních 
a střevních potížích, zánětech ústní dutiny, při léčbě infikovaných sliznic a kůže, zánětech očních spojivek, genitálií, jako 
pomocný prostředek při léčbě žaludečních vředů, při bronchiálním astmatu, alergických reakcích na kůži a pro celkové 
uklidnění. Uvolňuje křeče zažívadel a působí karminativně.
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Produkty z heřmánku jsou v malé míře využívány v produkci potravinářských výrobků.
Průměrná terapeutická dávka je 3 – 8 g ve formě nálevu 3× denně.
Flos carthami tinctorii (Carthamus tinctorius, Asteraceae, světlice barvířská, Safflower), Honghua, je oficinální v čínské 

lékopise. Květy světlice barvířské obsahují pigmenty (karthamin, karthamidin, isokarthamidin, safflor yellow B, safflomin A), 
flavonoidy (luteolin 7-O-β-D-glukopyranosid), alifatické karboxylové kyseliny (laurovou, myristovou, palmitovou, arachido-
novou, olejovou aj.), steroly (β-sitosterol a jeho glykosidy) a polysacharidy.

Droga je jednou z nejrozšířenějších v tradiční čínské medicíně a v kombinaci s dalšími rostlinnými prostředky se používá 
při léčbě kardiovaskulárních a krevních onemocnění, např. angina pectoris, mozkových hemorhagií a mozkové arteriosklerózy, 
rheumatalgie, amenorrhei a menorrhalgie. Polysacharidy zvyšují imuntní reakci, a proto lze drogu použít také jako adjuvantní 
imunostimulans.

Denní terapeutická dávka se pohybuje v rozmezí 3 – 9 g.
Při produkci potravinářských výrobků se prakticky nepoužívá.
Cortex cinnamomi (Cinnamomum ceylanicum, C. cassia, C. aromaticum, C. burmanii, C. loureirii, Rougui) – hlavní 

obsahovou látkou kůry skořicovníku je silice (0,5 – 6 %; cinnamaldehyd, eugenol, kumarin), flobafen, katechinové deriváty, 
diterpeny, sacharidy a polysacharidy, škrob, sliz.

Obsahové látky kůry mají antimikrobiální aktivitu, působí spasmolyticky na hladké svalstvo, cinnamaldehyd působí hypo-
tenzívně, pozitivně inotropně a pozitivně chronotropně (na izolovaných orgánech), vodný extrtakt z kůry navozuje inhibici 
komplement-dependentní imunitní reakce.

Běžně se používá jako součást produktů zlepšujících zažívání.
Při produkci potravinářských výrobků se běžně používá.
Denní terapeutická dávka se pohybuje v rozmezí 1 – 4,5 g.
Fructus piperis (nigri, Piper nigrum, Piperaceae, černý pepř – obchodní černá forma) – plody černé obchodní odrůdy 

jsou připravovány sušením nezralých plodů černého pepře. Jsou slabě aromatické, ostré chuti. Obsahují silici (1,2 – 3,6 %; 
komplikovaná směs z 90 % tvořená uhlovodíkovou frakcí: sabinenem, limonenem, karyofylenem, 3-karenem aj., dále fe-
nylpropanoidy – piperonalem, eugenolem, safrolem aj.). Obsahuje ostře chutnající amidy karboxylových kyselin (hlavně 
piperin, 5 – 10 %), škrob, olej.

Obsahové látky dráždí termoreceptory a sliznici zažívacího ústrojí (zvýšení sekrece žaludku a střev); jako digestivum 
a karminativum je však dnes už obsoletní. Dráždění abdominální oblasti a její překrvování (také při vylučování látek močí) 
může vést k určité erektilní pohotovosti.

V produkci potravinářských výrobků se používá; jedná se o běžnou kořeninu.
Střední terapeutická dávka je 1 g maximálně 2× denně.
Zinek – Zn2+ (ve formě solí) je jedním z nejdůležitějších stopových prvků, je katalytickou součástí více než 200 enzymů, 

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, podporuje činnost mužských pohlavních orgánů (prostaty), používá se při mužské neplodnosti, pohlavní 
impotenci, rhemumatodiní artritidě 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. Bylo také zjištěno, že zvyšuje sílu a výdrž u atletů.

V produkci potravinářských výrobků (nutraceutik) se omezeně používá.
Denní tolerovaná hygienická dávka je 20 mg.

Předpokládaný účinek

Produkt je určen pro tonizaci pohlavního ústrojí mužů středního a staršího věku a regulaci jejich sexuální aktivity. Jeho 
účinek je komplexní: Taraxaci radix (pampeliška) a Cardamomi fructus (kardamom) zlepšuje celkový metabolizmus a zaží-
vání, stejně tak jako Chamomillae vulgaris flos (heřmánek), který navíc spolu s kardamomem uvolňuje křeče v oblasti pánve 
a působí protizánětlivě,

Carthami flos (světlice) a Astragali radix (astragal) zvyšují imunitu organismu, mají rovněž protizánětlivý účinek (světlice 
působí příznivě v určité míře i na oběhový systém), Tribuli terrestris herba (kotvičník) zvyšuje libido, Piperis nigri fructus 
(pepř černý) působí slabě dráždivě na nervová zakončení v močové trubici a tím může zvyšovat pohotovost k erekci a zinek 
působí velmi příznivě na metabolizmus prostaty.

Maximální dávka: 2× denně 1 tobolku mezi jídly.

Toxicita, vedlejší účinky

Významné vedlejší účinky a interakce Herba (Semen) tribuli nejsou dosud popisovány.
Toxicita Fructus cardamomi není v terapeutických dávkách významná.
Radix (Herba) taraxaci nemají toxické ani nepříznivé vedlejší účinky. V průběhu těhotenství a kojení je možné je používat.
Radix astragali je možné používat v průběhu těhotenství a při kojení.
Vnitřní použití Flos chamomillae vulgaris při těhotenství a laktaci musí být doprovázeno opatrností (míní se tím ne ve 

vyšších než terapeutických dávkách)
Drogu Flos carthami je možné používat v průběhu těhotenství a při kojení jen s velkou opatrností maximálně v terape-

utických dávkách.
Cortex cinnamomi může vyvolat nežádoucí vedlejší účinky a interakce s léčivy. Pro cinnamaldehyd je ADI (Acceptable 

denně. Při dávkách nad 40 mg může dojít k nauzei a nastat zvracení, zvyšuje se nebezpečí deficitu mědi. Vyskytne se diarrhoe, 
iritace GIT, vyčerpání a neuropatie. Dávka 450 – 1600 mg/den navozuje s největší pravděpodobností sideroblastickou anemii. 
Tyto vysoké dávky mohu také zvýšit riziko vzniku benigní hyperplazie prostaty.


