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Úvod

Zvýšené hladiny lipidů, oxidační stres 
a poruchy metabolizmu glukózy patří mezi vý-
znamné rizikové faktory kardiovaskulárních 
onemocnění, onkologických onemocnění, dia-
betu a řady dalších chorob. Důležitou roli hraje 
dieta, jejíž optimalizací v oblasti kvality i kvan-
tity můžeme předcházet těmto onemocněním 
a přispět tak k prodloužení aktivního způsobu 
života člověka. Strava bohatá na ovoce a ze-
leninu, jenž jsou zdrojem řady biologicky ak-
tivních látek včetně antioxidantů, má pozitivní 
účinky na snížení výskytu těchto závažných 
civilizačních chorob (11). 

Maka (Lepidium meyenii) je rostlina patřící 
do čeledi Brassicaceae (Cruciferae), podobně 
jako např. ředkev, zelí, kapusta nebo řepka. Je 
hojně rozšířena po celé oblasti jihoamerických 
And. Místními obyvately je velmi ceněna, v do-
bě neúrody se dokonce používala jako platidlo. 
Spodní část rostliny se rozšiřuje ve zdužnatělý 
hypokotyl, který je současně hlavním produk-
tem maky, používaným na výrobu salátů, mar-
melády, pečiva, kávoviny a dokonce i piva (9). 
Populace původních obyvatel And netrpí v po-
rovnání s naší populací depresemi a stresem. 
I zde hraje konzumace produktů z maky svou 
pozitivní roli. V přírodním léčitelství se maka do-
poručuje při malabsorpčním syndromu, ethy-
lizmu nebo jako laxativum (1). Pacienti, kteří pro-
dělali těžkou chorobu a potřebují načerpat nové 
síly v době rekonvalescence mohou využít velmi 
dobré nutriční vlastnosti maky (6). Maka je také 
známa pro svůj podpůrný vliv na fertilitu a zvýše-

ní libida. Dvojitě slepá, placebem kontrolovaná 
studie u mužů ve věku 21 až 56 let prokázala po 
12 týdnech užívání maky její pozitivní vliv na se-
xuální aktivitu (5). I na našem trhu můžeme najít 
přípravky (potravní doplňky) doporučované v té-
to indikaci. Byl popsán vliv maky na snížení hla-
diny glukózy a volných mastných kyselin v plaz-
mě (7) a také její antioxidační aktivita (9, 10). 

Použitý model studie 

účinků maky

Modelem byli potkani s hereditární hy-
pertriglyceridémií (HHTg), kteří trpí tzv me-

tabolickým syndromem (vysoké plazmatické 
triacylglyceroly, zvýšený oxidační stres, in-
zulinová rezistence, hyperinzulinemie, hyper-
tenze), jehož příznaky se prohlubují krmením 
vysokosacharidovou dietou (12). Potkani byli 
po 2 týdny krmeni touto dietou (standardní la-
boratorní dieta s přídavkem sacharózy – 70 % 
kalorické hodnoty diety) obohacenou práškem 
z hypokotylů maky (1%). 

Výsledky a diskuze (tabulka 1)
Vysokosacharidová dieta vyvolává u těchto 

potkanů zvýraznění hypertriglyceridemie (12). 
Hypotriglyceridemické účinky maky v plazmě 
byly provázeny snížením obsahu TAG (triacy-
lglycerolů) v játrech, poklesem plazmatického 
cholesterolu a změnou distribuce cholesterolu 
mezi plazmatickými lipoproteiny (významný 
pokles VLDL cholesterolu i TAG, pokles ate-
rogenního LDL cholesterolu). Toto pozitivní 
ovlivnění aterogenního lipoproteinového pro-
filu makou je z hlediska prevence civilizačních 
onemocnění postihujících kardiovaskulární 
systém velice prospěšné (3). Zatím nelze říci, 
které obsahové látky maky jsou za výše uve-
dené účinky zodpovědné. V hypokotylech je 
zastoupena celá řada látek jako mastné ky-
seliny (především linolenová, palmitová a ole-
jová) (10), aminokyseliny (lysin a arginin)4, 
četné stopové prvky (Cu, Sn, Mn, Al a další) 
a také třísloviny a saponiny. Zajímavou sou-
částí maky je směs látek alkaloidového cha-
rakteru, které se nazývají makainy 1, 2, 3 
a 4 (6, 4). Patrně právě tato skupina strukturně 
necharakterizovaných látek tvoří hlavní slož-
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Tabulka 1. Příznivé účinky maky na lipidový metabolizmus potkana

vysokosacharidová dieta 
(průměr ± SE)

vysokosacharidová dieta
+ MAKA (1 %) (průměr ± SE)

plazma- CH [mmol.l-1] 1,408 ± 0,056 1,114 ± 0,060**

LDL- CH [mmol.l-1] 0,115 ± 0,008 0,087 ± 0,007*

VLDL- CH [mmol.l-1] 0,472 ± 0,035 0,350 ± 0,034*

plazma – TAG [mmol.l-1] 5,443 ± 0,313 3,655 ± 0,362**

VLDL- TAG [mmol.l-1] 4,259 ± 0,326 2,588 ± 0,179***

játra- TAG [μmol.g-1] 18,643 ± 0,741 16,299 ±0,662*

(CH – cholesterol, TAG – triacylglyceroly)
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Obrázek 1. Struktura alkamidů – N-Benzyl-9-oxo-12Z-octadecenamid
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ku Lepidium meyenii (5). Mohou to ovšem být 
i další látky jako alkamidy (makamidy), z nichž 
alkamidy 1 až 5 byly nedávno v mace objeve-
ny (13). Někteří autoři se domnívají, že aktivní-
mi látkami jsou kromě prostaglandinů a sterolů 

i aromatické isothiokyanáty jako benzylisothi-
okyanát či 4-methoxybenzylisothiokyanát (9). 
S těmito látkami je spojována antioxidační ak-
tivita maky (10). Existuje celá řada dalších lá-
tek (macaridin8, lepidilin A, lepidilin B2 a dal-

ší), u kterých zatím také neznáme jejich vý-
znam v působení maky na živý organizmus. 
Výsledky naší studie o hypolipidemickém pů-
sobení maky u potkana ukazují na perspektivu 
této rostliny například v potravních doplňcích 
v oblasti prevence chronických civilizačních 
onemocnění. 

Závěr

Maka se na základě získaných výsled-
ků jeví velmi slibně pro pozitivní ovlivňování 
a prevenci chronických onemocnění charak-
teristických aterogenním lipoproteinovým pro-
filem a jaterní steatózou. Mohla by se uplatnit 
jako potravní doplněk, jako součást zdraví op-
timalizující diety, přispívající k prodloužení ak-
tivního způsobu života civilizací ohroženého 
člověka. 
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Obrázek 2. Maka (Lepidium meyenii)


