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CRANBERRY STAR #1111
Složení a účinky složek

Vaccinii macrocarponis fructus (Vaccinium macrocarpon, syn. Oxycoccus macro-
carpus, Vaccinium oxycoccus, Oxycoccus hagerupii, Ol microcarpus, O. palustris, O. 
quadripetalus, Vaccinium hagerupii, V. microcarpum, V. palustre, Vacciniaeceae, Cran-
berry, klikva velkoplodá) – plody (resp. šťáva) jsou používány k prevenci a léčbě infekcí 
močových cest, jako urinární deodorizér u pacientů s inkontinencí moči, se zavedeným 
katetrem a poškození sliznice v okolí vstupu do močových cest. Dále jsou používány jako 
močopudný prostředek, při zánětech pohrudnice, nedostatku vitaminu C, jako antiseptický 
prostředek, pro snížení horečky a při určitém typu zhoubného bujení.

V produkci potravin se používá.
Při infekcích močového ústrojí se používá 30 – 300 g šťávy z plodů, někdy i dávky 

podstatně vyšší. V suché formě se používá 300 – 400 mg dvakrát denně.
Vitamin E (nejčastěji D,L-α-tokoferolacetát) je ve formě acetátu stabilní. V organismu 

působí jako celulární antioxidant a zhášeč volných kyslíkových radikálů. Avitaminóza 
se projevuje v reprodukčním systému, svalstvu a kardiovaskulárním systému. Je lipofilní, 
resorbuje se z GIT, prochází placentární bariérou.

Používá se v mnoha oblastech infertility, při atrofii dýchacích cest a zažívacího ústrojí, 
doplňkově při percepčních poruchách sluchu, při neurastenii, degenerativních proliferačních změnách kloubního systé-
mu, sekundární svalové insuficienci a myopatii, jako adjuvans při některých endokrinních poruchách (hypogonadizmu, 
thyreotoxikózách aj.), poruchách výživy, malabsorpčním syndromu, chronických aktivních hepatitidách, jako adjuvans 
při léčbě některých parodontopatií. Může se uplatnit při adjuvantní terapii sexuálních dysfunkcí.

Minimální hygienická dávka je 100 mg tokoferolacetátu denně.
L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském těle nesyntetizovaný s významnými antioxidačními vlastnostmi, 

podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových 
faktorů na organismus. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní ve vyš-
ším věku, při těžké a stresující práci, u sportovců v období maximálního zatížení, při vysoce bílkovinné a vysoce tukové 
stravě, preventivně ke zvýšení imunorezistence, při prevenci infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených 
pracovních podmínkách.

Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,1 – 0,3 g, denní 0,1 – 1,0 g.

Předpokládaný účinek

Produkt je určen (preventivně i v čas potřeby) při poruchách močení a při infekcích močových cest (močopudný 
a antiseptický prostředek), jako urinární deodorizér u pacientů s inkontinencí moči, se zavedenou sondou a při poškození 
sliznice v okolí vstupu do močových cest (succus vaccinii macrocarponis); přítomné vitaminy rozpustné v tucích potencují 
účinek tohoto druhu klikvy, zlepšují regeneraci sliznice močových cest a jejich hojí (vitaminy A, D, E). Současně dochází 
k určitému posílení imunity (vitamin C).

Dále může být produkt použit při jiných zánětlivých procesech (zánětech pohrudnice), pro snížení horečky a při ur-
čitém typu zhoubného bujení.

Toxicita, vedlejší účinky

Vaccinii macrocarponis fructus je netoxickou léčivou drogou, není však vhodné překračovat obvykle doporučené dávky.
Vitamin E není látkou toxickou.
Při vyšších dávkách L-askorbové kyseliny dochází k iritaci esofagální a žaludeční sliznice s nauzeou (případně zvra-

cením), vzniká exantém, bolest hlavy, celková slabost, nespavost, průjem. Tvoří se renální kalkuly, vyvíjí hyperoxalémie, 
glykosurie. U alergiků se může vyvinout ekzém, kopřivka, až astmatické záchvaty. Děti matek, které používaly v těhotenství 
vysoké dávky látky, mívají paradoxně avitaminózu C.

Utilizaci askorbové kyseliny snižují orální antikoncepční produkty, kortikosteroidy a salicyláty, vylučování této látky 
do moči zvyšuje acetylosalicylová kyselina, barbituráty a tetracyklin. Riziko krystalurie je po sulfonamidech.


