
Úvod

Infekce močových cest jsou druhou nejčastější bakteriální infekcí. Projevují se
bolestmi při močení, někdy zvýšenou teplotou a bolestí v podbřišku či bederní
krajině. Typickým příznakem je náhlý vznik obtíží při močení, často po prochladnutí.
Tato infekce postihuje obě pohlaví, u žen se však vyskytuje častěji a mnohokrát
opakovaně. Je to dáno kratší močovou trubicí, a tím i snadnějším šířením bakterií do
močových cest. V 80 % případů je původcem infekce bakterie Escherichia coli,
nacházející se normálně ve střevním obsahu. Při oslabení organismu může dojít
k pomnožení bakterií v močovém traktu a k jejich rozšíření až do ledvinné pánvičky.

K tradičním prostředkům lidové medicíny používaným při infekcích močových
cest patří brusinky. Poslední studie molekulárního mechanismu účinku pak potvrzují
oprávněnost užití tohoto tradičního prostředku i z hlediska moderní medicíny.1

Charakteristika

Hlavní účinnou látkou brusinek jsou proanthokyanidiny. Proanthokyanidiny
brusinek jsou schopny inhibovat adhezi uropatogenních bakterií k epitelovým
buňkám močového traktu. Molekuly proanthokyanidinů se navazují na specifické
adhezinové molekuly (tzv. P-fimbria) na povrchu bakterií Escherichia coli, pomocí
kterých se tyto bakterie vážou k specifickým sacharidovým receptorům na povrchu
uroepiteliálních buněk.2 Změna povrchových charakteristik uropatogeních bakterií
má tak za následek jejich urychlené vyplavování z močových cest. Jelikož účinek
proanthokyanidinů v moči není baktericidní ani bakteriostatický, nedochází při jejich
použití k selekci rezistentních kmenů. 

Při dlouhodobém užívání čerstvé brusinkové šťávy se ovšem pozoruje zvýšená
míra odstupování pacientů od terapie, a to zejména z důvodů chuťové a gastro-
intestinální nesnášenlivosti (nezpracovaná brusinková šťáva je poměrně velmi
kyselá). Použití speciální technologie umožňuje zpracovat brusinkovou šťávu do
vhodné lékové formy, ve které si zachovává svou účinnost, ale pozbývá nepříznivých
senzorických vlastností.  

Přípravek Urinal Akut obsahuje extrakt z brusinky velkoplodé (Vaccinium
macrocarpon). Patentovaná technologie zpracování brusinek Hi-PACTM umožňuje do
jedné tablety zpracovat extrakt odpovídající 72 g čerstvých brusinek, s garanto-
vaným obsahem 18 mg proanthokyanidinů.

Klinické studie

Účinky proanthokyanidinů brusinek jsou popsány v mnoha klinických studiích
u různého typu infekcí močového traktu. Metaanalýza čtyř kvalitních studií podle
požadavků medicíny založené na důkazech (evidence based medicine), zveřejněná
nedávno Cochranovou knihovnou, prokázala signifikantní účinek konzumace
brusinkové šťávy v prevenci opakujících se infekcí močového traktu po dobu 12
měsíců.3

Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že použití brusinek při infekcích močových cest
je možné i vtěhotenství při kojení.4, 5

Srovnání účinnosti brusinkového koncentrátu a samotné brusinkové šťávy bylo
provedeno v placebem kontrolované klinické studii u sexuálně aktivních žen ve věku
21–72 let. Po dobu jednoho roku podávání brusinkového koncentrátu a brusinkové
šťávy (250 ml 3x denně) bylo zaznamenáno přibližně shodné snížení incidence
symptomatických infekcí močového traktu, statisticky významně odlišné od účinku
placeba. 

Přípravek Urinal byl hodnocen v dvojitě zaslepené placebem kontro-
lované klinické studii u 65 žen, provedené Ústavem lékařské chemie a biochemie
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.6 V moči zdravých žen, jež užívaly
brusinkový extrakt, bylo zjištěno statisticky významné snížení přilnavosti
uropatogenních bakterií Escherichia coli. V průběhu celého trvání studie (8 týdnů)
nebyly zaznamenány žádné související nežádoucí účinky. Kromě toho bylo
pozorováno významní antioxidační působení.

Použití

Doplněk stravy Urinal Akut je vhodný při náhlých infekčních obtížích v oblasti
močových cest u žen i u mužů.

Kontraindikace, 
nežádoucí účinky, interakce

Nežádoucí účinky nejsou známy. Konkrétní případy interakcí dosud nebyly
popsány. U přípravků podobného typu však byla zjištěna možnost interakce
s warfarinem (prodloužení INR času), při současném užívání s warfarinem by se proto
měly častěji kontrolovat koagulační parametry.7

Obsah účinných složek

Brusinka velkoplodá (Vaccinium macrocarpon), standardizovaný extrakt, 18 mg
proanthokyanidinů v jedné tabletě, ekvivalent 2 tablet denně (36 mg proantho-
kyanidinů) odpovídá přibližně 144 000 mg plodů brusinek.

Dávkování a způsob podání 

Dospělý: 2 tablety denně, zapít přiměřeným množstvím tekutiny. Lze užívat
najednou, nebo jednu tabletu ráno a jednu večer.
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