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Vìc: stanovisko dietologa Doc. MUDr. Lubomíra Kužely, DrSc. k výrobku Garcigym 50

Výrobek Garcigym 50 je kombinací extraktù dvou rostlin, které jsou používány 

zejména v pøírodním léèitelství v oblasti Asie.

Jedná se o extrakt z Garcinia cambogica, nebo Garcinia hamburyi, který obsahuje vy-

soké množství kyseliny hydroxycitronové. Druhou komponentou je extrakt z rostliny Gym-

nema sylvestre, která je zejména v Indii používána k lepší kontrole krevního cukru. Udává se, 

že mùže nìkdy snížit i potøebu inzulínu.

Kyselina hydroxycitrónová inhibuje enzym citrátlyásu, který je nezbytný pro syntézu 

lipidù de novo z acetylkoenzymu A. Díky této inhibici dojde k intenzivnìjšímu spalování 

dvouuhlíkových zbytkù v cyklu trikarbonových kyselin. Vzniká tak energie, kyslièník uhlièitý            

a voda.  Zpìtný pochod, tj. zmínìná tvorba tukù z tìchto meziproduktù intermediárního meta-

bolizmu je ztížen. Jednoduše øeèeno, díky této kyselinì hydroxycitronové není odbourávání 

intermediárních metabolitù, které vznikají hlavnì z tukù nebo sacharidù, nikterak ztížené, na 

rozdíl od omezené endogenní tvorby tukù v organizmu èlovìka. Proto je pomìrnì široce pou-

žíván jako pomocný prostøedek pøi dietoterapii obezity. Vedlejší nežádoucí úèinky podávání 

této kyseliny hydroxycitronové v doporuèovaném množství nejsou známy.

Extrakt z rostliny Gymnema sylvestre obsahuje triterpenoidní látky, napø. gymnesoidy 

A-D, kyseliny gymnemové, konduritol A a další. Tyto podle literárních údajù snižují resorpci 

sacharidù ze støeva, což zpomaluje vstøebávání sacharidù, neboli snižuje jejich glykemický 

index.

Udává se také, že zejména extrakt listù z Gymnema sylvestre snižuje potøebu sladkých 

jídel, což zejména u valné èásti obézních pacientù je možno zaøadit mezi pøíznivé faktory. 

Extrakt je používán pøi výrobì potravináøských pøípravkù v koncentraci 0,1-0,3 % hmotnosti 

výrobku. V této dávce nejsou žádné zprávy o event. vedlejších úèincích.

Z uvedených skuteèností je zøejmé, že kombinace extraktù obou rostlin mùže být vel-

mi výhodná zejména jako pomocný prostøedek pøi redukèním režimu, zejména pøi jeho zahá-

jení. Pøi omezeném energetickém (kalorickém) pøíjmu budou vstøebané živiny použity pøede-

vším jako zdroj energie, je blokována (ztížena) jejich zpìtná pøemìna na depotní tuky èlovì-



ka. Souèasnì je ale také zpomaleno vstøebávání sacharidù, neboli dochází ke snížení glyke-

mického indexu takto zkombinované potravy. Následnì to ale mùže vést k oddálení pocitu 

hladu. Proto je možno považovat pøípravek za vhodný zejména pøi zahájení redukèního 

režimu. Pøi event. delším používání je možné, že by mohlo dojít k narušení zmínìné blokády 

enzymu citrátlyásy. Proto vzhledem k této event. možnosti považuji za vhodnìjší podávání 

hodnoceného pøípravku po dobu cca 6-8 týdnù s následnou pausou pøed event. další kùrou.

Znovu je ale nutno upozornit, že se jedná jen o pomocný prostøedek pøi dietoterapii 

obezity, kdy základní formou je cílenì upravený redukèní režim, event. podle rozhodnutí lé-

kaøe i použití dalších prostøedkù k úspìšné léèbì obezity.

Kombinace obou tìchto výrobkù byla v souladu s tehdy platnou vyhláškou è. 23/2001 

Sb, § 30 schválena k použití Ministerstvem zdravotnictví s datem 17.10.2003, jako potravní 

doplnìk. Je to také dùkaz, že v doporuèeném množství nemá zmínìná kombinace žádné ne-

pøíznivé úèinky na organizmus èlovìka.

Toto stanovisko bylo zpracováno na požadavek spoleènosti AVICENNA, s.r.o.jako in-

formace o vhodnosti jeho použití jako pomocného prostøedku pøi redukci nadváhy.
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