
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε 
για το Cranberry 

Αθανάσιος  Οικονόµου 
Ουρολογική Κλινική 

Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Λάρισας 



∆ήλωση συµφερόντων 

 Astellas, Allergan 



Cranberry   

• Vaccinium macrocarpon 
• Έρπων θάµνος, <30 cm 
• ∆υτικό τµήµα  Β.Αµερικής µέσα σε 
χερσότοπους, τυρφώνες ή δάση 
κωνοφόρων 



Cranberry  

• Ποτό 
• Μαγειρική  



Cranberry στην ουρολογία 

• Προστασία του ουροποιητικού κυρίως στις 
γυναίκες 

• Blatherwick & Long, 1923 οξινοποίηση των 
ούρων µετά από ευρεία κατανάλωση 
Cranberries 

• Ευρεία χρήση αντιβιοτικών 
• Liu et al., 2006 µηχανισµός δράσης cranberry  



Ουρολοιμώξεις  



Μηχανισμός δράσης 

Οξινοποίηση των ούρων µέσω της έκκρισης 
ιππουρικού οξέος 
– Παροδική οξινοποίηση 
– 400 ml χυµό cranberry/24ωρο 

 



Μηχανισµός δράσης 

Αναστολή της προσκόλλησης των E.coli στο 
ουροθήλιο 

 
– Φρουκτόζη για E. coli µε ινίδια τύπου Ι  

 
– Α-προανθοκυανιδίνες (Α-PACs) για E.coli µε 
ινίδια P (τύπου ΙΙ) 





• Αναστολή έκφρασης γονιδίου fliC 
 
• Απώλεια κινητικότητας του CFT073 E.coli  



Can J Microbiol, 59: 2013 





Cranberry-derived proanthocyanidins 
prevent formation of Candida albicans 

biofilms in artificial urine through biofilm- 
and adherence-specific mechanisms  

J Antimicrob Chemother. 2014 Feb;69(2):428-36. 



• Placebo, 18 mg, 36 mg, 72 mg PAC 
• Υπερτερεί του εικονικού φαρµάκου 
• ∆οσοεξαρτώµενη δράση 
• Χωρίς σηµαντική διαφορά µεταξύ 36 και 72 mg  
• Παρατεταµένη δράση (έως 24 ώρες για τα 72 

mg) 

 







In vitro vs in vivo 















• 176 ασθενείς (120 vs 56) 
• 6 µήνες 

 



Cranberry σε ηλικιωµένους 
άντρες και γυναίκες 



Cranberry σε ασθενείς µε 
νευρογενή κύστη 



Cranberry σε ασθενείς µε 
νευρογενή κύστη 



Cranberry σε παιδιά 







Cranberry vs χηµειοπροφύλαξη 





Cranberry στην κύηση 



 

 

 

• Καµία βλαπτική δράση στο έµβρυο. 
• Άγνωστη η επίπτωση στο θηλασµό. 
• Μπορεί να είναι θεραπευτική επιλογή στην 
πρόληψη! 

 Can J Clin Pharmacol. 2008;15:80-6.  















Ανεπιθύµητες ενέργειες 

• Αλλεργική αντίδραση 
 

• Συµπτώµατα από ΓΕΣ 10-40% 
 

• Απορρύθµιση Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 
(χυµός) 
 

 



Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Αλληλεπίδραση με Βαρφαρίνη? 

– Μπορεί να αναστείλει το CYP2C9 
 

– Case reports για αύξηση ΙΝR 
 

– 2 RCTs δεν επιβεβαιώνουν αυτό το εύρημα 
 

– Σύσταση για παρακολούθηση INR που λαμβάνουν 

Βαρφαρίνη και Cranberry  

 



Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Νεφρολιθίαση? 

• Υψηλή περιεκτικότητα σε οξαλικά 

 

• Αντικρουόμενα δεδομένα από τη βιβλιογραφία 
 

– Αυξημένη απέκκριση στα ούρα οξαλικών, αλλά και Mg 
και Κ 

  

       Terris MK et al, Urology 2001 

– Ελαττωμένη απέκκριση οξαλικών και φωσφορικών, 
αυξημένη έκκριση κιτρικών 

       Mc Harg TA et al, BJU Int 2003  
 

 






