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ÚVOD 

Využití  různých  druhů  brusinek  v léčbě  urologických  onemocnění  ‐  to  je  název  této 

absolventské  práce.  Lidé  znají  brusinku  jako  doplněk  v kuchyni  k různým  pokrmům, 

například ke svíčkové omáčce, ale já jsem chtěla zjistit, zda lidé vnímají brusinky i jako 

léčivé rostliny a mají s nimi nějaké zkušenosti.  

  Téma  mé  absolventské  práce  jsem  si  zvolila  proto,  že  velice  často  trpím 

na  záněty močových cest a chtěla jsem zjistit, jaké jiné léčivé rostliny se dají využít na 

problematiku infekcí močových cest (dále IMC). 

  V teoretické části absolventské práce se zabývám využitím, účinky, botanickým 

popisem,  výskytem  a   obsahovými  látkami  v brusince.  Teoretická  část  vychází 

z odborné  literatury.  Také  v  ní  lze  najít  přehled  doplňků  stravy.  Doplňky  stravy  jsou 

komerčním produktem, který výrobcům, ale i distributorům a lékárnám přináší nemalé 

zisky.  Doporučování  a  prodej  doplňků  stravy  se  postupně  stává  jednou  z  hlavních 

činností při práci farmaceutického asistenta. 

V navazující  praktické  části  práci  se  zabývám  vyhodnocením  dotazníkového 

šetření  formou  grafů  a  tabulek,  také  tvorbou  přehledové  tabulky,  která  by  měla 

usnadnit a zlepšit výdej doplňků stravy s obsahem brusinek.  

Cílem  této  práce  bylo  zjistit,  zda  respondenti  vnímají  brusinku  jako  léčivou 

rostlinu,  zda  jsou  informováni  o  doplňcích  stravy  s obsahem  brusinek  a  zda  mají 

respondenti  nějaké  zkušenosti  s užíváním  brusinek  na  IMC.    Dalším mým  cílem  bylo 

vytvořit  tabulku  pro  farmaceuty  a  farmaceutické  asistenty,  která  bude  sloužit  jako 

pomůcka pro volný prodej doplňků stravy s brusinkami, a porovnat v ní obsah brusinek 

v denní dávce v závislosti na ceně a velikosti balení. 
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1 CÍLE PRÁCE 

Při  zpracování  absolventské  práce  jsem  si  stanovila  následující  cíle  a  k tomu  jsem 

zformulovala odpovídající hypotézy.  

Zjistit, zda laická veřejnost vnímá brusinku jako léčivou rostlinu. 

Chtěla bych zjistit povědomost respondentů o brusinkách. 

Hypotéza: Více než 70 % respondentů vnímá brusinku jako léčivou rostlinu. 

 

Zjistit, zda jsou lidé informováni o existenci doplňků stravy s obsahem brusinek. 

Prací  bych  ráda  zjistila,  zda  jsou  respondenti  informování  o  možnosti  zakoupit 

v lékárnách a prodejnách zdravé výživy doplňky stravy s obsahem brusinek. 

Hypotéza: Více  než  35 %  respondentů  bude  informováno o  existenci  doplňků  stravy 

s obsahem brusinek. 

 

Zjistit, jakou mají respondenti zkušenost s používáním brusinek. 

Pomocí  dotazníku  bych  chtěla  zjistit,  jaké  mají  respondenti  zkušenosti  s užíváním 

doplňků  stravy  s obsahem  brusinek.  Zda  jsou  pro  ně  tyto  doplňky  první  volbou  při 

problémech  s močovým  ústrojím  a  pociťují  úlevu  po  jejich  užití  nebo  dávají  raději 

přednost jiným léčivům či opatřením. 

Hypotéza:  Více  než  65  %  respondentů  pociťuje  úlevu  po  užití  brusinek  při  potížích 

s močovým ústrojím. 

 

Vytvořit přehlednou  tabulku pro  farmaceuty a  farmaceutické asistenty k usnadnění 

výdeje doplňků stravy s obsahem brusinek. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Anatomie a fyziologie močových cest 

Močové cesty jsou orgány, které odvádějí moč, obsahující dusíkaté metabolity, z těla. 

Moč se tvoří v ledvinách, které jsou významné i tím, že se podílejí na regulaci hladiny 

vody a iontů v krevní plazmě.  

Ledvina  (latinsky  ren)  je  orgán  fazolovitého  tvaru  a  na  povrchu  kryta  tenkým 

vazivovým pouzdrem, které chrání před otřesy a teplotními výkyvy. Ledviny se dělí na 

pravou  a  levou.  Ledviny  jsou  uloženy  v retroperitoneálním  prostoru  v horní  části 

bederní krajiny po obou stranách páteře. V ledvinách je moč utvářena. Důležitou funkcí 

je i produkce hormonů a regulace krevního tlaku. 

Začátek  odvodných  močových  cest  tvoří  ledvinové  kalichy,  které  vytváří 

ledvinovou pánvičku a tyto orgány přejímají moč z vnitřku  ledvin. Ledvinová pánvička 

je  dutina  uložená  v  ledvinové  jamce  a  je  obalena tukem.  Slouží  jako  první, 

nízkokapacitní jímka na moč přitékající z ledvin.  

Moč  je odváděna  z ledvinové pánvičky do močového měchýře pomocí párové 

trubice  zvaná  močovod  (ureter).  Močovod  je  dlouhá,  tenká  trubice  s  tuhou  stěnou. 

Tato stěna obsahuje dvě vrstvy hladké svaloviny, která se  rytmicky stahuje v obdobě 

perilstatických pohybů. 

Močový měchýř (vesica urinaria) je dutý svalový, který slouží ke shromažďování 

moči,  jeho  tvar  závisí  na  jeho  náplni.  Uložen  je  v malé  pánvi  za  stydkou  sponou.  Při 

plnění močí se roztahuje a po jeho naplnění je reflexně vyprazdňován. Celková kapacita 

močového měchýře je 500 – 700 ml. Již při překročení 200 ‐ 400 ml objemu je vyvolán 

pocit nucení na močení (tzv. mikční reflex). Močový měchýř nemá pevné topografické 

vztahy s ostatními orgány, jeho přesné umístění záleží na jeho náplni. 
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K odvádění moči z těla nám slouží močová trubice (urethra). U ženy  je 3  ‐ 4 cm 

dlouhá  a  u  mužů  asi  20  cm  dlouhá  a  slouží  i   jako  vývodná  cesta  pohlavní. 

Vyprazdňování ovládají dva svěrače močové trubice. [1] 

 

Obr. 1 : Odvodné cesty močové [2] 

2.2 Infekce močových cest 

2.2.1 Charakteristika infekce močových cest (IMC) 

Infekce  močových  cest  je  charakterizována  přítomností  mikroorganismů  ve 

vylučovacím  systému.  Patří mezi  nejčastější  zánětlivá  onemocnění.  Tyto  infekce  jsou 

druhou  nejčastěji  vyskytující  se  chorobou  hned  za  chorobami  respiračního  traktu. 

Nejčastější  příčinou  zánětu  močových  cest  je  přemnožení  bakterie  Escherichia  coli, 

většinou  pochází  ze  střevní  mikroflóry.  Dále  se  na  infekcích  podílejí  mikrokoky, 

pseudomonády či streptokoky.  

Je to nepříjemné onemocnění, které snižuje kvalitu života. Projevuje se hlavně 

pálením při  močení, bolestmi v podbřišku a častým nutkáním na močení. Závažnějšími 

problémy  může  být  krev  v moči.  Tímto  onemocněním  častěji  trpí  ženy  než  muži 

a   to   z důvodu,  že  mají  kratší  močovou  trubici,  a  proto  jsou  k tomuto  onemocnění 

náchylnější.  Nejdůležitější  je  zánět  močového  měchýře  podchytit  v začátcích.  Toto 

onemocnění se rozděluje na infekce dolních či  horních močových cest, podle původců 

na specifické a nespecifické, podle přítomnosti  rizikových faktorů na nekomplikované 

a komplikované. U mladých sexuálně aktivních žen může být příčinou akutní IMC také 

Chlamydia trachomatis. [3,4] 
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2.2.2 Příznaky 

Diagnostika zánětlivého onemocnění dolních močových cest vychází z popisu příznaků 

typických pro toto onemocnění. Je to různý stupeň obtíží charakterizovaný bolestivým 

močením  a  dyskomfortem  v  oblasti malé  pánve  a  zevního  genitálu.  Dále  je  to  časté 

chození  na  záchod  (urgence)  a  bolest  v močovém měchýři  (cystalgie).  Komplikované 

formy  infekce  zvyšují  nejen  riziko  vzniku  reinfekce,  ale  stoupá  i  pravděpodobnost 

selhání antimikrobiální léčby. Vznik IMC usnadňuje každé oslabení imunitního systému.  

O tom, zda dojde k rozvoji onemocnění, rozhoduje jednak přítomnost bakterií a jednak 

obranyschopnost hostitelského organismu.  U kojenců a malých dětí jsou onemocnění 

močových  cest  provázena  nespecifickými  symptomy  (nevolnost,  nechutenství, 

zvracení,  průjem).  Pokud  je  onemocnění  provázeno  vysokou  horečkou,  zvracením, 

nevolností,  schváceností  a  dehydratací  je  bezpodmínečně  nutné  pacienta 

hospitalizovat. [5] 

2.2.3 Terapie a prevence infekce močových cest 

Pečlivá anamnéza a další vyšetření nemocného pomůže odhalit rizikové faktory, které 

mohou  signalizovat  pravděpodobnost  komplikované  infekce.  Těmito  faktory  jsou 

například diabetes mellitus, seniorský věk, transplantace ledviny nebo gravidita a další.  

  Cílem  léčby  infekčních  onemocnění  močových  cest  je  eliminace  infekčních 

agens  z moči a  tkání urogenitálního  traktu. V  terapii  IMC hrají hlavní  roli  antibiotika. 

V léčbě  IMC  jsou  doporučeny  nitrofurantoin,  alternativně  pak  trimetoprim, 

kotrimoxazol, případně amoxicilin/klavulanát a cefalosporiny 2. generace. U antibiotik 

se  doporučuje  zkrácená  3denní  léčba  ve  standardním  dávkování,  pouze  při  volbě 

nitrofurantoinu se doporučuje 5ti až 7mi‐denní léčba a podávají se nejčastěji na noc.  

  Příznivé  účinky má  i  doplňková  léčba  a  imunomodulační  přípravky  s  využitím 

individuálně  vyrobených  vakcín  nebo  komerčně  vyráběný  preparát  obsahující 

komponenty  z  18  kmenů  bakterií  Escherichia  coli  kombinovaný  s  nespecifickým 

leukocytárním aktivátorem, který je dostupný pro perorální dlouhodobou léčbu. [6,7] 



12 

2.2.4 Přírodní léčba IMC 

V prevenci IMC jsou používány řady přírodních léčiv a velkou roli hrají doplňky stravy. 

Přírodní  léčiva používaná  k prevenci  jsou  zejména brusinkové extrakty,  lichořeřišnice 

nebo medvědicový list. Součást léčby je zvýšení přijmu tekutin (2‐2,5 litru denně). 

Brusinkový  extrakt  má  příznivý  vliv  na  pokles  pH  moči,  obsahuje 

proantokyanidy,  které  normalizují  permeabilitu  kapilár  a  snižují  jejich  fragilitu. 

Dále brusinkový  extrakt  blokuje  účinek  hyaluronidázy  (znemožní  vniknutí  bakterií 

a toxinů  do  buněk),  má  antiadhezivní  vlastnosti  a  zabraňuje  přilnutí  E.  coli,  jak  na 

antibiotika  citlivých,  tak  i  rezistentních uropatogenů.  Těmito mechanizmy dochází  ke 

snížení  frekvence  symptomatických  infekcí  a  snížení  spotřeby  antibiotik.  Extrakty 

z brusinek jsou obsaženy v řadě doplňků stravy. Extrakt z brusinek je obsažen například 

v  doplňcích  stravy  s  názvem  APO‐Brusinky,  GS  Brusinky,  Swiss‐Brusinky,  Urinal, 

Urinal Akut atd. Malý seznam těchto doplňků je možné najít v další kapitole. 

Lichořeřišnice  větší  hraje  také  důležitou  roli  v  prevenci  IMC.  Další  přírodní 

látkou  využívanou  v  prevenci  recidivujících  IMC  je  benzylizothiokyanát,  který  je 

obsahovou  látkou  v  lichořeřišnici  větší.  Má  antibakteriální  účinky,  působí  proti 

streptokokům, stafylokokům, E. coli, ale i proti bakterii Proteus vulgaris. 

Velmi  podobná  rostlina  s  podobnými  účinky  jako  má  brusinka  je  medvědice 

lékařská.  Je  to  stálezelený  keř  s  poléhavými  větvemi  z  čeledi  vřesovcovitých 

(Ericaceae),  listy  stále  zelené  celokrajné,  květy  bílé,  často  po  okrajích  narůžovělé. 

Medvědice  lékařská  roste  v  horských  a  podhorských  oblastech.  I  tato  rostlina  stejně 

jako  lichořeřišnice  působí  jako  přírodní  antibiotikum.  V  české  přírodě  je  medvědice 

velmi  vzácná  a  zákonem  chráněná.  Obsah  tříslovin  je  nevýhodou  a  tato  rostlina  je 

kontraindikována v těhotenství a při kojení. 

I ananas hraje důležitou roli při potížích s IMC, obsahuje látku bromelain, která 

má protizánětlivé účinky a pomáhá zmírňovat také projevy zánětu močových cest. 

K terapii IMC lze využít i probiotika a to z důvodu anatomické blízkosti močové 

trubice  s  ostatními  cestami  v  oblasti  hráze.  Probiotika  jsou  živé  organizmy,  které 
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pomáhají  obnovovat  přirozenou  mikroflóru  zažívacího  traktu.  Probiotika  obsahují 

různé  druhy  laktobacilů.  Laktobacily  existují  i  v  přírodních  zdrojích,  mezi  které  patří 

především zakysané mléčné výrobky s obsahem živých bakterií. [6,7,8] 

2.2.5 IMC v těhotenství 

Infekce močových cest (IMC) u těhotných žen je často vyskytující se onemocnění, kdy 

dochází  k postižení  od  dolních  močových  cest  až  po  horní  močové  cesty.  Do  plodu 

pronikají  skrze  placentu  cévním  systémem  veškerá  farmaka  a  hlavně  v  prvním 

trimestru, kdy probíhá organogeneze, bychom měli významně zvažovat každé podání 

léku.  

Pokud  je  nezbytně  nutné  podání  antibiotik, musíme  vyloučit  přípravky,  které 

zasahují  do  proteosyntézy.  Mezi  bezpečné  antibiotické  přípravky  patří  β‐laktamová 

antibiotika.  Zejména  aminopeniciliny  jsou  při  léčbě  IMC  v  těhotenství  široce 

a dlouhodobě používány a ze strany teratogenity jsou považovány jako zcela bezpečné. 

Při alergii na peniciliny  jsou  jako  léky první volby používány nitrofurantoin a nifuratel 

v prvním a druhém trimestru gravidity, při laktaci jsou kontraindikovány.  

 K prevenci  nebo  jako  doplňkovou  léčbu  lze  užít  doplňky  stravy  s  obsahem 

brusinek.  Tyto přípravky nejsou  v těhotenství  kontraindikovány. Doporučuje  se  zvýšit 

pitný  režim  (například  brusinkové  džusy  nebo  některé  urologické  čaje).  Co  se  týče 

bylinných  čajů  v  těhotenství,  lze  doporučit  heřmánek,  černý  bez,  růži  šípkovou, 

meduňku,  lichořeřišnici  větší,  petržel  zahradní  a maliník  obecný.  Kopřivu  či  přesličku 

rolní by gravidní ženy neměly popíjet často a ve větším množství vzhledem k vyššímu 

obsahu kyseliny křemičité, saponinů a flavonových glykosidů. [4,9] 
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2.2.6 Režimová opatření 

Mezi  obecná  režimová  opatření  patří  dostatečný  příjem  tekutin  (2‐2,5  litru) 

rovnoměrně rozložené během celého dne, vyvarování se koupele ve stojatých vodách, 

prevence  prochlazení  (nesedat  na  studenou  zem,  chránit  si  oblast  beder  před 

chladem,..).  Také  je  velice  důležité  dodržovat  správné  zásady  hygienické  očisty  po 

defekaci  –  neprovádět  očistu  ve  směru  od  konečníku  k  vagině,  nezadržování mikce, 

vyprázdnění močového měchýře bezprostředně po pohlavním styku, nošení vhodného 

prádla  a  jeho  denní  výměna,  pečlivá  hygiena  ‐  vyvarovat  se  častého  používání 

dezinfekčních mýdel a sprchových gelů narušujících poševní mikroflóru, nejsou vhodné 

ani  pěnové  koupele,  které  vysušují  sliznice  apod.   Jako  antikoncepce  nejsou 

doporučována  nitroděložní  tělíska.  Jako  prevenci  lze  doporučit  podávání  probiotik, 

preparátů  obsahujících  brusinkový  extrakt  (Vaccinium  macrocarpon)  a  některých 

fytopreparátů, které mají diuretické a antimikrobiální účinky (například lichořeřišnice). 

[7,9] 

2.2.7 Recidivující formy IMC 

Recidivující  infekce  dolních  močových  cest  (IMC)  jsou  v  ženské  populaci,  včetně 

mladých a jinak zdravých žen, časté. Recidivující forma zánětu močových cest je velkým 

problémem.  Většina  opakovaných  infekcí  se  odehraje  v prvních  třech  měsících  od 

prvního onemocnění.  

Patří  sem  komplikované  i  nekomplikované  infekce  močových  cest.  Velkou 

pravděpodobností  je,  že bakteriální kmeny  způsobující  reinfekci přežívají  ve  střevním 

a vaginálním rezervoáru. Střevní bakteriální flóra je rezervoárem bakteriálních kmenů, 

které mohou i s delším časovým odstupem po ukončení léčby IMC znovu rekolonizovat 

sliznici  a  vystoupit  do  vyšších  oddílů  močových  cest.  Při  nekomplikovaných 

recidivujících IMC jsou rovněž léčena antibiotiky. 

 Příčinou  vzniku  recidivujících  IMC může  být  defekt  obranyschopnosti  sliznice 

močových  cest,  nebo  porucha  či  odchylka  ve  vyprazdňování  moči  –  nedochází 

k plynulému  odchodu moči  z ledviny  či  močového měchýře  kvůli  překážce. Může  se 

jednat  o  vrozenou  odchylku,  nebo  odchylku  získanou  (zúžení  močové  trubice, 

hyperplasie  prostaty,  kámen/kameny  v močových  cestách,  či  tumor/nádor  případně 



15 

i cizí  těleso).  U  žen  je  rizikovým  faktorem  močová  inkontinence  (úniky  moči)  nebo 

vakovité vyklenutí s poklesem močového měchýře do pochvy.  

Rizikovými  faktory  recidivujících  infekcí  močových  cest  u  žen  jsou  například 

sexuální styk  (více  jak 4x za měsíc), užívání spermicidního gelu, první  infekce ve věku 

nižším než  je 15  let, nízká hladina estrogenu atd.   Pro pacienty s recidivující  IMC byly 

vyvinuty  vakcíny.  Tyto  vakcíny  využívají  k imunizaci  celá  těla  usmrcených  bakterií 

i jejich části zodpovědné za přilnutí ke sliznicím. [7,10] 

2.3 Zařazení brusinky 

Tab. 1: Zařazení brusinky [11] 

Říše  Rostliny (Plantae) 

Podříše  Semenné rostliny (Spermatophyta) 

Oddělení  Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída  Dvouděložné (Magnoliopsida) 

Podtřída  Dileniokvěté (Dilleniidae) 

Řád  Vřesovcotvaré (Ericales) 

Čeleď  Vřesovcovité (Ericaceae) 

Rod  Brusnice (Vaccinium) 

Druh  Brusinka obecná (Rhodococcus vitis‐idaea) 

Brusinka velkoplodá (Vaccinium macrocarpon, syn. 

Oxycoccus macrocarpus) 

Klikva bahenní (Oxycoccus palustris) 
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2.4 Botanický popis brusinky 

Jednotlivé  odrůdy  brusinek  jsou  z pohledu  botanického  systému  odlišné  z hlediska 

svého původu, výskytu, vzhledu atd. 

Brusinka  obecná  (Rhodococcus  vitis‐idaea)  je  léčivá  rostlina  patřící  do  čeledi 

vřesovcovité  (Ericaceae),  i  když  v některé  literatuře  se  brusinky  řadí  do  čeledi 

borůvkovité.  Je to vždyzelený, poléhavý, malý asi 20 cm vysoký keřík se vzpřímenými 

větévkami.  Listy  krátce  řapíkaté,  kožovité,  oválné  a  s podvinutým  okrajem.  Na  rubu 

jsou žláznatě hnědě tečkované, na líci jsou lesklé tmavozelené. Bílé nebo bledě růžové 

květy  s velikostí  až  5 mm,  kvetoucí  koncem  jara  a  začátkem  léta,  koruna  zvonkovitá, 

otevřená  až  hustě  směstnaná do ohnutých hroznů. Nadzemní  stonek  i  oddenek  jsou 

zdřevnatělé.  Plodem  jsou  zpočátku  bělavé,  později  červené  lesklé  bobule,  které 

dozrávají  od  července.  Bobule  jsou  jedlé  a  charakteristické  trpce  kyselé  chuti. 

[11,12,13] 

Brusinka velkoplodá  (Oxycoccus macrocarpon) patřící do čeledi vřesovcovitých 

(Ericaceae),  známá  také  pod  názvy  brusinka  kanadská  nebo  brusinka  americká,  je 

celoročně zelený, malý plazivý keřík, jehož větvičky mohou dosáhnout délky až 1 metr. 

Květy jsou růžové barvy a vyskytují se v koncových hroznech, listy oválného tvaru, stále 

zelené, lesklé a koruna je zvonkovitého tvaru. [14] 

 

Obr. 2: Brusinka obecná [15] 
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2.5 Rozšíření a výskyt 

Brusinka obecná  je  rozšířená po  celé  chladnější  a mírné  části Evropy, Asii  a Americe. 

Vyskytuje  se v sušších  lesích,  v kyselých půdách chudých na minerály, na vřesovištích 

a rašeliništích. Jejím původním domovem je Severní Amerika. Indiáni ji hojně využívali 

zejména  k   léčení  poranění  od  jedovatých  šípů  (na  rány  se  přikládaly  brusinkové 

obklady),  při   žaludečních  a  jaterních  problémech  a  nemocech  krevního  oběhu 

(používaly se ochucené javorovým sirupem, usušené na slunci) a také k barvení  látek. 

Je velice nenáročná a u nás se vyskytuje v suchých jehličnatých lesích, na vřesovištích, 

rašeliništích  a  na  chudé  písčité  půdě.  Roste  i  v Grónsku  a  Japonsku.  Nesnáší  však 

vápenaté substráty, a proto se jí daří hlavně v silně kyselých půdách. [12,13,16,17] 

Brusinka  kanadská  pochází  stejně  jako  brusinka  obecná  ze  Severní  Ameriky 

a  také byla používána již prvními obyvateli (Indiány). Odtud se rozšířila do celého světa 

a dnes se pěstuje i v Evropě. Roste na rašeliništích. Většina dostupných doplňků stravy 

obsahuje sušený extrakt právě z těchto brusinek. [14] 

2.6 Sběr, sušení a příprava drogy 

Drogou brusinky obecné je list (folium vitis‐ideaei), který se sbírá sdrhováním z větévek 

(z neplodících letorostů) v měsících červenec a srpen až do podzimu. Suší se ve stínu při 

pokojové  teplotě,  při  nesprávném  sušení  listy  hnědnou.  Při  použití  umělého  tepla 

nesmí  teplota přesáhnout 40  °C. Droga  je bez pachu a má  svíravou,  nahořklou  chuť. 

Listy brusinky se řadu let používají jako močopudný prostředek. Běžně se sbírají i  plody 

(vitis‐idaeae  fructus),  obvykle  v srpnu.  Droga  se  nevaří,  jen  spařuje  nebo  se  dělají 

nálevy  za  tepla  do  50  °C,  aby  nedocházelo  k nadměrnému  uvolňování  tříslovin. 

[8,12,15,18] 
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2.7 Makroskopický a mikroskopický popis drogy 

Makroskopie: List kožovitý, krátce řapíkatý, obvejčitý až široce oválný, celokrajný, tupý, 

s čepelí  slabě  podvinutou.  Na  svrchní  straně  je  list  tmavozelený,  lesklý,  s žilnatinou 

vpadlou,  s postranními  žilkami  obloukovitě  spojenými,  na  spodní  straně  šedozelený, 

s hojnými  hnědými  tečkovitými  žlázkami  a  s vyniklou  žilnatinou.  Bazální  část  čepele 

výrazně ztloustlá. [19] 

Mikroskopie:  Na  svrchní  straně  listu  je  pokožka  z  drobných, mnohohranných  buněk. 

Na   spodní  straně  je  z buněk  se  stěnami  vlnitě  zprohýbanými  a  s četnými  průduchy. 

Na  obou  stranách  je pokožka kryta  silnou, hladkou kutikulou. Na  spodní  straně  listu 

můžeme najít hnědé, žláznaté chlupy. List  je bifaciální. Palisádový parenchym třířadý, 

z buněk nestejně dlouhých. Na okraji čepele je pruh sklerenchymu. [19] 

 

Obr. 3 : Brusinka velkoplodá [20] 

2.8 Obsahové látky brusinky 

Droga obsahuje zejména následující účinné látky.  

2.8.1 Fenolové glykosidy 

Glykosidy  jsou  organické  sloučeniny  rostlinného  původu.  Při  hydrolýze  se  štěpí  na 

sacharid  a  aglykon,  což  je  nesacharidová  složka.  Nejvíce  je  v brusince  zastoupen 

fenolový glykosid arbutin (okolo 5 %). V listu se objevuje v menším množství. Arbutin je 

součástí mnoha přípravků na léčbu urinálních potíží. Účinný glykosid arbutin se v moči 

enzymaticky štěpí na hydrochinon, který má antiseptické a dezinfekční účinky v oblasti 

ledvin.  Jeho nejdůležitější  funkcí  je  likvidace přítomných mikrobů. Velkou nevýhodou 
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hydrochinonu  je  jeho  detoxikace  v játrech  za   normálních  podmínek,  může  je  však 

poškozovat. [21,22] 

  Brusinka  velkoplodá  obsahuje  fenolovou  kyselinu  ellagovou,  která  zabraňuje 

přilnutí  patogenních  bakterií  na  stěnu  močových  cest  a  je  součástí  mnoha  rostlin. 

V organismu  je  metabolizována  působením  bakteriální  střevní  mikroflóry  v tenkém 

střevě.  Z organismu  se  vylučuje  močí  a  stolicí.  Kyselina  ellagová  má  antioxidační, 

protinádorové  a  antimutagenní  vlastnosti.  V některých  rostlinách  se  vyskytuje  ve 

formě taninů známé jako gallotaniny. [23] 

 

Obr. 4 : Strukturní vzorec arbutinu [24] 
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2.8.2 Katechinové třísloviny 

Katechinové  třísloviny  vykazují  v brusinkách  významnou  antioxidační  ochranu, 

adstringentní  a  protizánětlivý  účinek.  Objevují  se  ve  všech  orgánech  rostlin 

(v kůře,   listech,  nezralých plodech  ‐  zráním mizí,  v kořenech)  a  jsou hojně  rozšířené. 

Jsou  to   látky,  které  mají  schopnost  tříslit  (=  srážet  bílkoviny)  a  jsou  také  poměrně 

nestálé.  Nestálost  se  projevuje  kondenzací,  oxidací  a  polymerací  na  fyziologicky 

neúčinné metabolity ‐ flobafeny. 

S využitím tříslovin se můžeme setkat při léčbě střevních a žaludečních zánětů, 

hemoroidů, průjmů. Třísloviny pomáhají proti krvácení, průjmům, proti nadměrnému 

pocení a mohou zmírnit působení některých jedů. Největší obsah tříslovin má dubová 

kůra (quercus cortex), což je mladá kůra 5 mm silná, sbíraná z dubu zimního nebo dubu 

letního. [25,26] 

 

Obr. 5 : Struktura molekuly katechinu [27] 

2.8.3 Flavonoidy 

Etiologie  slova  pochází  z latinského  slova  flavus  (=  žlutý)  a  podle  tohoto  zbarvení 

dostaly  flavonoidy  svůj  název.  Flavonoidy  se  vyskytují  ve  všech  kvetoucích  rostlinách 

a   způsobují  zbarvení  květů.  Mohou  být  volné,  nebo  vázané  na  sacharidy  ve  formě 

glykosidů.  Z  chemického  hlediska  jsou  to  deriváty  benzo‐gama‐pyronu  a  jedná  se 

o   silné  antioxidanty.  Významné  jsou  tím,  že  ovlivňují  některé  biologické  procesy 

v živém organismu. 

Flavonoidy  ovlivňují  srážení  krve  tím,  že  se  podílejí  na  vytváření  komplexních 

sloučenin, které na sebe vážou vápník (zadržují vápník v organismu). Také normalizují 

a upravují  propustnost  vlásečnic,  zabraňují  jejich  fragilitě  (=lomivosti). Dalšími  účinky 
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jsou  zesílení  účinku  vitamínu  C,  spasmolytické  účinky,  zvyšování  tvorby  žluče  a  její 

vylučování do střeva. Významnými flavonoidy jsou rutin nebo hesperidin.[28] 

Brusinky  obsahují  proanthokyanidiny  (PAC),  což  jsou  flavonoidy  vyskytující  se 

v různých částech rostlin,  jsou prospěšné k inhibici adheze bakterií Escherichia coli na 

epitel  močového  traktu,  a  tímto  mechanismem  účinku  eliminují  reprodukci 

choroboplodného  zárodku  zodpovědného  za  samotnou  infekci.  Antiadhezivní  účinek 

proanthokyanidinů působí  i na adhezi bakterií vyskytujících  se  také v trávicím ústrojí, 

a díky tomuto účinku se mohou užívat brusinky i při  léčbě průjmu. Proanthokyanidiny 

tvorbou komplexů se slinnými proteiny jsou zodpovědné za trpkou chuť ovoce. Obsah 

proanthokyanidinů v doplňcích stravy je jedním z kritérií hodnocení kvality a účinnosti 

extraktu. [29] 

2.8.4 Další látky obsažené v brusince 

Dále  list brusinky obsahuje ze stopových prvků hořčík, který brání vzniku  ledvinových 

kamenů  s obsahem  vápníku.  Z vitamínů  je  obsažen  vitamín  C,  tj.  kyselina  askorbová, 

která působí jako antioxidant a významně preventivně proti onemocněním srdce a cév. 

Její  důležitou  funkcí  je  i  zvyšování  odolnosti  organismu  proti  infekci  a  proti  chladu. 

Vitamin C dokáže tlumit nadměrnou aktivaci imunitního systému, a tím ochránit tkáně 

před  poškozením,  ale  také  dokáže  zajistit  dostatečnou  ochranu  proti 

mikroorganizmům.  Významnou  roli  v účincích  brusinek  hraje  i  fruktóza.  Fruktóza  je 

šestiuhlíkatý  monosacharid  řadící  se  mezi  ketózy.  Tento  cukr  se  nachází  v mnoha 

potravinách (jahody, ostružiny,..).  [30,31] 

2.9 Účinky brusinek 

Droga  má  hlavně  účinek  antioxidační,  bakteriostatický  a  antiadhezivní  vůči  určitým 

typům  bakterií  sliznice  močových  cest,  dále  vykazuje  účinky  antivirotické 

a adstringentní při průjmech. Brusinky mají  vliv  i na  zažívací potíže  (žaludeční vředy), 

onemocnění srdce a oběhového systému (snížení hladiny cholesterolu i hladiny glukózy 

v krvi, prevence kornatění tepen). Plod je bohatý na obsah kyseliny šťavelové (v listu se 

skoro  vůbec  nevyskytuje),  která  blokuje  metabolismus  vápníku  a  podílí  se  na 

nežádoucích účincích jako je podpora tvorby oxalátových kamenů. [15, 17, 32] 
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2.9.1 Lidové léčitelství 

V lidovém  léčitelství  list  brusinky  účinkuje  jako  pomocný  lék  při  cukrovce,  protože 

snižuje  hladinu  glukózy  v krvi,  nebo  se  dá  uplatnit  i  proti  revmatismu  a  k léčbě  dny. 

Díky  obsahu  organických  kyselin  je  brusinka  součástí  kosmetických  přípravků.  Díky 

svým účinkům může nahradit u nás známou medvědici lékařskou. [33] 

 

Obr. 6 : Kosmetický přípravek s brusinkou [34] 

2.10 Využití ve farmacii a medicíně 

Nejúčinnější  jsou  brusinky  při  prevenci  a  léčbě  zánětů  močového  měchýře,  ledvin, 

prostaty a celého močového ústrojí. Užívání zbavuje moč nepříjemného zápachu, takže 

je  vhodná  u  lidí  trpících  inkontinencí  (mimovolným  únikem  moči).  Většina  doplňků 

stravy určených pro  terapii  urologických problémů obsahuje extrakt  z plodů brusinky 

velkoplodé a musí se začít užívat hned při prvních obtížích v oblasti močového ústrojí. 

Brusinky  jsou  velmi  vhodné  i  pro  diabetiky,  používají  se  proti  průjmům,  zklidňují 

žlučové  potíže.  Pacienti  s ledvinnými  kameny  by  měli  užívat  čerstvou  brusinkovou 

šťávu s opatrností. [11,17] 

   



23 

2.11 Přehled doplňků stravy 

Brusinkový  list  se  nenachází  v Českém  lékopise  (ČL  2009),  jen  v  Českém 

farmaceutickém  kodexu  (vydání  první).  Zatím  nejsou  na  českém  trhu  registrovány 

žádné  HVLP  (hromadně  vyráběné  léčivé  přípravky)  s obsahem  brusinky,  proto  jsou 

dostupné  pouze  jako  doplňky  stravy.  Doplňky  stravy  s obsahem  brusinek  patří  mezi 

přírodní  léčiva,  která  jsou  využívána  k prevenci  a  podpůrné  léčbě  nekomplikovaných 

IMC. 

Na  trhu  jsou  k  dispozici  preparáty  i  s  obsahem  manózy,  například  Uroval 

Manosa,  Uroval  Manosa  drink.  Při  podání  D‐manozy  v  nadbytku,  dochází  v  moči 

k tomu,  že  manóza  vyváže  fimbrie  bakterií  Escherichia  coli,  mikroby  tak  ztrácejí 

schopnost  adherence  a  jsou  močí  vyloučeny.  Skvělou  volbou  jsou  i  doplňky  stravy 

s kombinací  brusinek,  D‐manózy  a  probiotik  (například  přípravek  Valosun‐Uroval 

biotic). 

Malé  množství  nežádoucích  účinků,  možnost  dlouhodobého  užívání  a  také 

užívání brusinek v těhotenství a při kojení je velkou výhodou doplňků stravy s obsahem 

brusinek.  

Z toho  důvodu,  že  doplňků  stravy  s obsahem  brusinek  je  mnoho,  uvádím 

přehled doplňků stravy prodávaných v roce 2016 v Lékárně U Zlatého lva, Kojetín. 
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Apotheke brusinkový čaj® 

 Složení:  brusinka  obecná  (plod),  růže  šípková  (plod),  bříza  bělokorá  (list), 

kopřiva dvoudomá (nať), rakytník řešetlákový (plod), přeslička rolní (nať), celík 

zlatobýl (nať) 

 Užití: přispívá k normální funkci močové soustavy, podporuje obranyschopnost, 

vylučování moči a správnou funkci ledvin.  

 Balení: 20 x 1,5g 

 Obsah brusinek: 450 mg v 1 sáčku 

 Dávkování: 2 šálky za den 

 Cena: 45 Kč [35] 

 

 

Obr.7: Brusinkový čaj Apotheke [vlastní] 

Green Apotheke – Brusinky® 

 Složení:  brusnice  velkoplodá  –  klikva  (plod),  cukr,  bezinkový  koncentrát, 

slunečnicový olej, regulátor kyselosti (kyselina citronová)  

 Užití: zdroj rychlé energie 

 Balení: 100 g 

 Cena: 25 Kč [36] 

 

Obr. 8: Sušené brusinky Apotheke [vlastní] 
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Dr. Müller Pharma – Urosept bylinný čaj se šťávou z kanadských brusinek® 

 Složení:  nať  zlatobýlu,  květ  ibišku,  šípek  bez  semen,  suchý  koncentrát  klikvy 

velkoplodé, nať svízele, rozmarýnový list, list buko 

 Užití:  podporuje  vylučovací  funkce  organismu,  normální  vylučování močovým 

traktem a funkci ledvin. 

 Balení: 20 nálevových sáčků 

 Obsah brusinek: 150 mg suchého koncentrátu 

 Dávkování: 1‐ 4 šálky denně 

 Cena: 59 Kč [37] 

 

Obr.9: Urosept bylinný čaj [vlastní] 

Valosum – Uroval MEGA BRUSINKA sirup forte® 

 Složení:  extrakt  z brusinky  velkoplodé,  D‐manosa,  invertní  sirup,  kyselina 

citronová, jedlá sůl, benzoát sodný, konzervanty 

 Užití: brání  výskytu nežádoucích bakterií  v močovém měchýři,  příznivě působí 

na  činnost močových  cest  a  lze  ho užívat  i  při 

užívání antibiotik jako doplněk 

 Balení: 200 a 500 ml 

 Obsah brusinek: 360 mg 

 Dávkování: 20 ml denně 

 Cena: 200 ml – 213 Kč a 500 ml ‐ 305 Kč [38] 

 

  Obr.10: Uroval mega brusinka sirup [vlastní] 
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Walmark – Urinal Akut® 

 Složení: extrakt z kanadských brusinek, zlatobýl obecný, vitamín D 

 Užití: přispívá ke správné funkci močových cest, podporuje imunitní systém  

 Balení: 10 a 20 tablet 

 Obsah brusinek: 126 mg v 1 tabletě 

 Dávkování: 1 tableta denně 

 Cena: 10 tablet – 269 Kč, 20 – tablet 399 Kč [39] 

 

 Obr.11: Urinal Akut [vlastní] 

Swiss ‐ MEGA BRUSINKY® 

 Složení:  koncentrát  Cran‐Max®  z  plodů brusinky  velkoplodé,  brusinkový 

bílkovinný prášek 

 Užití: přírodní antioxidanty působící na močové ústrojí a celý organismus 

 Balení: 60 kapslí 

 Obsah brusinek: 500 mg 

 Dávkování: 1 kapsle denně 

 Cena: 60 kapslí ‐ 417 Kč [40] 

 

 

 

 

Obr. 12: Swiss mega brusinky [40] 

   



27 

Farmax ‐ UroMax Brusinka® 

 Složení: extrakt CystiCran® z plodů velkoplodých brusinek 

 Užití: prevence při obtížích s močovými cestami 

 Balení: 60 a 30 tobolek 

 Obsah brusinek: 90 mg 

 Dávkování: 1 tobolka denně 

 Cena: 30 tobolek ‐ 204 Kč a 60 tobolek ‐ 404 Kč [41] 

 

Obr.13: UroMax Brusinka [41] 

Apotex ‐ APO‐Brusinky Strong® 

 Složení: extrakt z celých plodů kanadských brusinek (CranRich®) 

 Užití: při obtížích s močovými cestami 

 Balení: 12 a 30 kapslí 

 Obsah brusinek: 500 mg 

 Dávkování: 1 kapsle denně 

 Cena: 12 kapslí ‐ 118 Kč a 30 kapslí ‐ 207 Kč [42] 

 

Obr. 14: Apo‐Brusinky Strong [42] 
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Valosun ‐ Uroval manosa AKUT® 

 Složení: D‐manosa, extrakt z brusinky velkoplodé 

 Užití: při obtížích s močovými cestami 

 Balení: 10 a 20 tablet 

 Obsah brusinek: 250 mg v 1 tabletě 

 Dávkování: 2 tablety denně 

 Cena: 10 tablet – 222 Kč a 20 tablet ‐ 371 Kč [43] 

 

Obr. 15: UROVAL manosa AKUT [43] 

Generica – Urologica® 

 Složení: standardizovaný suchý extrakt z brusinek 

 Užití: prevence při  infekcích močových  cest  a  jako doplněk  léčby při  akutních 

infekcích močových cest 

 Balení: 20 šumivých tablet 

 Obsah brusinek: 350 mg 

 Dávkování: 1 tableta denně 

 Cena: 85 Kč [44] 

 

Obr. 16: UROLOGICA šumivé tablety [44] 
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3 ČÁST PRAKTICKÁ 

3.1 Soubor 

Pro  zpracování  praktické  části  absolventské  práce  jsem  si  jako  výzkumnou  metodu 

vybrala dotazníkové šetření. Monitorovanou skupinou byli muži  i  ženy  různého věku. 

Respondenti  byli  vybráni  náhodně  přes webové  stránky www.facebook.cz,  kde  jsem 

umístila odkaz vytvořený na  stránkách www.survio.cz, aby mohl být dotazník vyplněn 

v elektronické  podobě,  dále  byl  rozdán  v tištěné  podobě  v   lékárně  a  v ordinacích. 

Konečný počet respondentů, kteří správně vyplnili dotazník, je 115, z toho 109 žen a 6 

mužů. Sběr dat probíhal v období od 15. 12. 2016 do 20. 1. 2017. 

3.2 Metodika 

Informace  potřebné  ke  zpracování  teoretické  části  jsem  čerpala  z tištěných  zdrojů 

z knihoven,  článků  publikovaných  v odborných  časopisech,  z databáze  AISLP 

i   z elektronických  zdrojů.  Aktuální  informace  např.  o  doplňcích  stravy  byly  zjištěny 

z Lékárny  U  Zlatého  lva  v Kojetíně.  Celá  práce  je  zpracována  v  programu  Microsoft 

Office Word 2007. 

Pro  zpracování  praktické  části  bylo  zvoleno  dotazníkové  šetření,  které  se 

zaměřuje  na  širokou  veřejnost.  Po  schválení  dotazníku  byla  provedena  pilotáž  s pěti 

respondenty,  aby  bylo  zjištěno,  zda  je  dotazník  srozumitelný  a  jaká  je  jeho  časová 

náročnost. Nesetkala  jsem se s žádným neporozuměním otázkám, čas při   vyplňování 

byl  také  přijatelný.  Poté  bylo  tedy  provedeno  dotazníkové  šetření  jak  v tištěné,  tak 

v elektronické  formě. Celkem bylo rozdáno 50 dotazníků v tištěné podobě a 130 bylo 

vyplněno  elektronicky  přes  webové  rozhraní  survio.com.  Elektronické  dotazníkové 

šetření probíhalo náhodně a anonymně. 15 dotazníků v tištěné podobě bylo rozdáno 

rodinným příslušníkům a přátelům, 10 dotazníků bylo rozdáno v lékárně v Kojetíně, 10 

dotazníků  jsem  po  dohodě  s lékařem  nechala  vyplnit  pacientkami  v gynekologické 

ordinaci v Prostějově a osobně jsem oslovila 15 respondentů během souvislé odborné 

praxe  v lékárně Dr. Max  v Prostějově. Ostatní  dotazníky  byly  vyplněny  v elektronické 

podobě na webových stránkách www.facebook.cz.  
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Ze 180 rozdaných dotazníků byly vyloučeny ty, které podle mých kritérií nebyly 

vyplněny  správně.  Dobře  vyplněných  dotazníků  bylo  120,  ale  z toho  ještě  5 

respondentů odpovědělo na otázku číslo 1, že nikdy netrpěli  infekcí močových cest a 

tyto  dotazníky  nebyly  do  vyhodnocení  zahrnuty.  Po  protřídění  odpovědí  bylo 

stanoveno  podle  mých  kritérií  115  správně  vyplněných  dotazníků,  které  mohly  být 

vyhodnoceny.  Jednotlivé  otázky  dotazníku  byly  vyhodnoceny  pomocí  MS  Excel 

vytvořením  tabulek  a  grafů.  Dotazník  obsahoval  12  otázek,  uzavřených  i 

polootevřených. 

Rozbor dotazníku 

Otázka číslo 1: Trpíte (trpěl/a jste) infekcí močových cest? Touto otázkou jsem chtěla 

docílit  toho,  aby  dotazník  vyplňovali  hlavně  respondenti  trpící  onemocněním 

močových cest. 

Otázka  číslo  2: Pohlaví:  Tuto  otázku  jsem  zvolila,  abych  zjistila,  zda  bude  odpovídat 

muž nebo žena. Výskyt některých typů onemocnění je u obou pohlaví různý. 

Otázka  číslo  3:  Věk:  Touto  otázkou  jsem  chtěla  zjistit,  v  které  věkové  kategorii  je 

respondent, který vyplňoval dotazník. 

Otázka  číslo  4: Co  jste  užíval/a  v  souvislosti  s  tímto  onemocněním?  Touto  otázkou 

jsem chtěla zjistit, co respondenti užívají na problémy s močovými cestami. 

Otázka  číslo  5: Považujete  brusinku  za  léčivou  rostlinu?  Touto  otázkou  jsem  chtěla 

zjistit,  zda  respondenti  vnímají  brusinku  jako  léčivou  rostlinu  a  ne  jen  jako  doplněk 

v kuchyni, například k některým pokrmům.  

Otázka  číslo  6:  Jaké  jsou  účinky  a  využití  brusinky?  Tuto  otázku  jsem  zvolila  proto, 

abych zjistila, jestli respondenti znají účinky brusinky jako léčivé rostliny.    

Otázka číslo 7: Užil/a jste nějaký doplněk stravy vyráběný z brusinky? Touto otázkou 

jsem chtěla zjistit, zda respondenti užili nějaký doplněk stravy s brusinkou. 

Otázka  číslo  8: Pocítil/a  jste  úlevu  po  použití  brusinkových  preparátů? Tuto  otázku 

jsem  položila,  protože  jsem  chtěla  zjistit,  jestli  respondenti  pocítili  nějakou  úlevu 

po  použití brusinkových preparátů. 
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Otázka číslo 9: Jaký volně prodejný přípravek s obsahem brusinky  jste užil/a? Touto 

otázkou jsem chtěla zjistit, které přípravky s brusinkou respondenti užili a v jaké formě. 

Otázka  číslo  10:  Pokud  jste  někdy  užil/a  k léčbě  močových  cest  některý  rostlinný 

přípravek, který z fytopreparátů Vám ulevil nejvíce? Touto otázkou jsem chtěla zjistit, 

který  rostlinný  přípravek  respondentům  při  onemocnění  močových  cest  pomohl 

nejvíce. 

Otázka  číslo  11: Odkud  jste  se  dozvěděl/a  o  využití  brusinky  při  léčbě  onemocnění 

močových  cest? Odpovědí  na  tuto  otázku  jsem  chtěla  zjistit,  odkud  se  respondenti 

dozvěděli o využití brusinky na močové cesty. 

Otázka číslo 12: Co raději volíte při prvních potížích s močovým ústrojím? Tato  otázka 

byla  pokládána,  abych  zjistila,  jestli  respondenti  při  prvních  potížích  s močovými 

cestami volí samoléčbu nebo návštěvu lékaře. 

  Praktická část obsahuje tabulku doplňků stravy s obsahem brusinek, která byla 

vytvořena v programu Excel a slouží pro rychlou orientaci farmaceutickým asistentům 

a  farmaceutům.  Tabulka  obsahuje  názvy  doplňků  stravy  s  brusinkami  prodaných 

v Lékárně v Kojetíně za rok 2016. Léková forma a doporučené dávkování byly zjištěny 

ze systému AISLP v dané lékárně nebo tyto informace byly nalezeny na obalech daných 

doplňků stravy. Obsah brusinek v přípravku lze zjistit z databáze AISLP, kde bylo udáno 

množství  brusinek  v jedné  denní  dávce  nebo  to  lze  vypočítat  z celkového  množství. 

Cenu za  balení konkrétního doplňku stravy jsem zjistila z dané lékárny a cenu za denní 

dávku  jsem  vypočítala  z ceny  za  balení  a  z počtu  tablet,  nálevkových  sáčků  nebo 

z objemu  sirupu.  Ceny  se  tak  mohou  v jiných  lékárnách  mírně  lišit.  Tabulka  byla 

sestavena  podle  lékových  forem  daných  doplňků  stravy.  Barvy  jsou  vybrány  účelně, 

například  nálevkové  sáčky  mají  barvu  zelenou,  šumivé  tablety  modrou,  protože  se 

rozpouští ve vodě a sirup barvu hnědou, protože bývá hnědý. 
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3.3  Výsledky 

Celkem  bylo  správně  vyplněno  120  dotazníků  a  z toho  5  respondentů  odpovědělo 

na   otázku  číslo  1,  že  nikdy  netrpěli  infekcí  močových  cest.  Tyto  dotazníky  nebyly 

do   dalšího  vyhodnocení  zahrnuty,  bylo  tedy  vyhodnoceno  115,  podle  mých  kritérií, 

správně vyplněných dotazníků. 

Vyhodnocení  výsledků  zjištěných  z vyplněných  dotazníků  jsem  uvedla  do  tabulek 

v absolutním vyjádření  (počet odpovědí) a do grafů v relativním vyjádření  (procenta). 

Grafy a tabulky dále uvedené jsou mé vlastní.   

1. Otázka: Trpíte (trpěl/a jste) infekcí močových cest? 

Tab. 2: Infekce močových cest 

Odpověď  Počet respondentů  Procenta 

občas  85  71 % 

často  30  25 % 

nikdy  5  4 % 

celkem  120  100 % 

 

 

Graf. 1: Infekce močových cest 
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Zjištěné  výsledky:  Z dotazníkového  šetření  bylo  zjištěno,  že  převažuje  počet 

respondentů,  kteří  trpí  infekcí  močových  cest  občas,  to  je  70,83  %.  Dotazníky 

respondentů,  kteří  netrpěli  infekcí  močových  cest  nikdy  (4,18  %),  byly  z dalšího 

vyhodnocení dotazníkového šetření odstraněny. 

2. Otázka: Pohlaví: 

Tab. 3: Pohlaví 

Odpověď  Počet respondentů  Procenta 

muž  6  5 % 

žena  109  95 % 

celkem  115  100 % 

 

 

Graf. 2: Pohlaví 

Zjištěné  výsledky:  Z celkového  počtu  správně  vyplněných  dotazníků  byl  dotazník 

vyplněn  6 muži  a  109  ženami.  Z výsledku  lze  vidět,  že  ženy  převažovaly,  tvoří  95  % 

z celkového počtu  respondentů.  Získaný  údaj  odpovídá  zjištění,  že  infekce močových 

cest s ohledem na anatomické poměry častěji postihuje ženy. 
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3. Otázka: Věk: 

Tab. 4: Věk 

Odpověď  Počet respondentů  Procenta 

18 – 30  95  83 % 

31 – 45  10  9 % 

46 – 60  5  4 % 

61 ‐ a více  5  4 % 

Celkem  115  100 % 

 

 

Graf. 3: Věk 

Zjištěné  výsledky:  Z celkového  počtu  respondentů  zaujímala  největší  část  a  to  83  % 

věková skupina 18 ‐ 30 let. Myslím, že to bylo z důvodu internetového dotazování. Dále 

zaujímala  9  %  věková  skupina  31‐  45  let.  4  %  z celkového  počtu  dotazovaných 

zaujímala skupina 46 ‐ 60  a  61 a  více let. 
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4. Otázka: Co jste užíval/a v souvislosti s tímto onemocněním? (více možností) 

Tab. 5: Užívání léčiv na močové cesty 

Odpověď  Počet 

odpovědí 

Procenta 

doplňky stravy s obsahem brusinek  95  32 % 

čajové směsi  83  28 % 

doplňky  stravy  s obsahem 

lichořeřišnice 

17  6 % 

antibiotika  73  24 % 

chemoterapeutika  22  7 % 

nic  4  1 % 

jiné  5  2 % 

celkem odpovědí  299  100 % 

Jiné: v této položce respondenti jako příklad uvedli: Blokurima, Rowatinex‐kapsle   

 

 

Graf. 4: Užívání léčiv na močové cesty 
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Zjištěné  výsledky:  Z celkového  počtu  299  odpovědí  bylo  zjištěno,  že  nejvíce  užili 

respondenti  doplněk  stravy  s obsahem  brusinek  a  to  92  respondentů  ze  115.  Jako 

druhý nejužívanější přípravek byly respondenty zvoleny čajové směsi a zaujímaly 28 %. 

Jen o 4 % méně zaujímaly antibiotika a větší část  i chemoterapeutika. Zajímavé volné 

odpovědi, které zaujímaly 3 %, byly často Blokurima,  jen sušené plody brusinek nebo 

přípravek Rowatinex. 

5. Otázka: Považujete brusinku za léčivou rostlinu? 

Tab. 6: Brusinka jako léčivá rostlina 

Odpověď  Počet respondentů  Procenta 

ano  103  90 % 

ne   5  4 % 

nevím  7  6 % 

celkem  115  100 % 

  

 

Graf. 5: Brusinka jako léčivá rostlina 

Zjištěné výsledky: Bylo stanoveno, že 90 % respondentů považuje brusinku za léčivou 

rostlinu, 4 % respondentů nepovažují brusinku za léčivou rostlinu a 6 % nevědělo, jestli 

je nebo není brusinka léčivá rostlina. 

Hypotéza,  že více než 70 %  respondentů bude vnímat brusinku  jako  léčivou  rostlinu, 

byla potvrzena.    
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6. Otázka: Jaké jsou účinky a využití brusinky? (více možností) 

Tab. 7: Účinky a využití brusinky 

Odpověď  Počet odpovědí  Procenta 

antiemetické (proti zvracení)  6  4 % 

močové desinficiens  110  66 % 

léčba astma  0  0 % 

expektorans (na vykašlávání)  2  1 % 

podporuje látkovou výměnu  29  18 % 

nevím  15  9 % 

jiné  4  2 % 

celkem odpovědí  166  100 % 

 

 

Graf. 6: Účinky a využití brusinky 

Jiné: Vzhledem k obsahu katechinových tříslovin by se dala též použít jako adstringens; 

při léčbě průjmových onemocnění nebo pro svůj baktericidní účinek. 

Zjištěné  výsledky:  Z dotazníkového  šetření  se  nejvíce  respondentů  přiklání  k použití 

brusinky  při  léčbě  infekce  močových  cest,  29  respondentů  označilo  odpověď,  že 

brusinka podporuje látkovou výměnu. Vyhodnoceny jsou i zajímavé odpovědi jako to, 
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že vzhledem k   obsahu katechinových tříslovin by se dala též použít  jako adstringens, 

nebo že má baktericidní účinky a je vhodná i k léčbě průjmu. 

7. Otázka:  Užil/a  jste  nějaký  doplněk  stravy  vyráběný  z  brusinky?  (Pokud 

odpovíte „ne” nebo „nevím” přejděte na otázku číslo 10) 

Tab. 8: Užití brusinky 

Odpověď  Počet respondentů  Procenta 

ano  100  87 % 

ne  12  10 % 

nevím  3  3 % 

celkem  115  100 % 

 

 

Graf. 7: Užití brusinky 

Zjištěné  výsledky:  Po  vyhodnocení  této  položky  bylo  zjištěno,  že  87  %  respondentů 

někdy  užilo  nějaký  doplněk  stravy  s obsahem  brusinek,  10  %  neužilo  žádný  doplněk 

stravy a 3 % respondentů nevěděli, jestli někdy nějaký doplněk stravy z brusinek užili. 
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8. Otázka: Pocítil/a jste úlevu po použití brusinkových preparátů? 

Tab. 9: Úleva po použití brusinkových preparátů 

Odpověď  Počet respondentů  Procenta 

ano  84  79 % 

ne  16  15 % 

nikdy  jsem  ji  k  léčbě  infekce 

močových  cest  nezvolila,  dávám 

přednost jiným přípravkům 

7  6 % 

celkem  107  100 % 

 

 

Graf. 8: Úleva po použití brusinkových preparátů 

Zjištěné  výsledky:  U  této  položky  bylo  zjištěno,  že  79  %  respondentů  po  použití 

brusinkových  preparátů  pocítilo  úlevu  a  15  %  respondentů  žádnou  úlevu 

nepocítilo,   6   %  respondentů  v mém  dotazníkovém  šetření  nikdy  brusinku  k léčbě 

močových cest nezvolilo. 
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9. Otázka:  Jaký volně prodejný přípravek  s obsahem brusinky  jste užil/a?  (více 

možností) 

Poznámka:  Na  tuto  otázku  odpovídalo  pouze  100  respondentů,  kteří  odpověděli 

na   otázku  číslo  7  jen  „ANO”.  Pokud  odpověděli  „NE,  NEVÍM”,  měli  pokračovat  až 

na  otázku číslo 10. 

Tab. 10: Volně prodejný přípravek s obsahem brusinky 

Odpověď  Počet odpovědí  Procenta 

sušené plody brusinky  76  29 % 

Urinal tablety  28  11 % 

Urinal Akut tablety  56  22 % 

Uroval Mega brusinka sirup  3  1 % 

Urosept  čajová  směs  s  obsahem 

brusinek 

35  13 % 

Naděje brusinka tinktura  1  0 % 

Swiss Brusinky kapsle  17  7 % 

jiné čajové směsi s brusinkou  37  14 % 

jiný doplněk stravy  7  3 % 

celkem odpovědí  260  100 % 

 

Jiný  doplněk  stravy:  Brusinka  100%  šťáva,  Nefdesanté  Brusinky  D‐manóza  Kopřiva 

tablety, ProfiUro Infekt CHRONIC tobolky, UROVAL manosa + enzymy tablety, UROVAL 

manosa AKUT tablety, Dr.Max Brusinky a Manosa tablety, APO‐Brusinky Strong kapsle 

Jiné čajové směsi s brusinkou: Vlastní, Leros urologický čaj, Ovocné čaje s brusinkami, 

Urologický čaj 
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Graf. 9: Volně prodejný přípravek s obsahem brusinky 

Zjištěné  výsledky:  V této  otázce  bylo  vyhodnoceno  260  odpovědí.  Často  bylo 

zaznamenáno  76  odpovědí  s tím,  že  respondenti  užili  sušené  plody  brusinek.  Na 

druhém místě jsem zaznamenala 56krát odpověď Urinal Akut tablety a na třetím místě 

byla odpověď, která zaujímala 14 % a byla zvolena 37krát a týkala se jiné čajová směsi 

s brusinkami, například vlastní čajové směsi nebo Leros urologický čaj. 

Mezi  zajímavé  příklady  jiných  přípravků  s brusinkou  respondenti  uvedli  například 

ProfiUro  Infekt  CHRONIC  tobolky,  Dr.Max  Brusinky  a Manosa  tablety  nebo  UROVAL 

manosa AKUT tablety. 

Hypotéza,  že  více  než  35  %  respondentů,  kteří  znají  účinky  brusinky,  budou  znát 

alespoň jeden název doplňku stravy, byla potvrzena. 
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10. Otázka:  Pokud  jste  někdy  užil/a  k  léčbě  močových  cest  některý  rostlinný 

přípravek, který z fytopreparátů Vám ulevil nejvíce? 

Tab. 11: Fytopreparáty 

Odpověď  Počet respondentů  Procenta 

lichořeřišnice větší  14  12 % 

brusinky  62  54 % 

medvědice lékařská  3  3 % 

čajové směsi  29  25 % 

jiné  7  6 % 

celkem  115  100 % 

 

Jiné: neužil/a jsem žádný rostlinný přípravek, vřes, bez úlevy 

Čajové  směsi: Urosept čajová směs z brusinek, urologické čaje, doma sušené bylinky, 

čaje pro onemocnění ledvin a močových cest  

 

Graf. 10: Fytopreparáty 

Zjištěné  výsledky:  Dotazníkovým  šetřením  bylo  zjištěno,  že  respondentům  nejvíce 

ulevila  při  problémech  s močovými  cestami  brusinka,  tuto  odpověď  označilo 

62   respondentů  ze  115.  Na  druhém  místě  29  respondentů  označilo  čajové  směsi 

a   14   respondentů  zvolilo  lichořeřišnici  větší. Mezi  zajímavou odpověď bych  zařadila 
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účinek vřesu na močové cesty. Hypotéza, že více než 65 % respondentů pociťuje úlevu 

nejvíce po užití brusinky při potížích s močovým ústrojím, však nebyla potvrzena. 

11. Odkud jste se dozvěděl/a o využití brusinky při léčbě onemocnění močových 

cest? (více  možností) 

Tab. 12: Zdroje informací o brusince 

Odpověď  Počet odpovědí  Procenta 

lékař  42  14 % 

rodina nebo kamarád  77  24 % 

v lékárně  67  22 % 

internet  47  16 % 

média (TV, rádio, časopis,...)  37  12 % 

ve škole  21  7 % 

v prodejně se zdravou výživou  11  4 % 

jiný  2  1 % 

celkem odpovědí  304  100 % 

 

Jiný: fyzioterapeut, knihy  

 

Graf. 11: Zdroje informací o brusince 
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Zjištěné  výsledky:  Touto  otázkou  bylo  zjištěno,  že  nejvíce  se  o  brusince  dozvěděli 

respondenti  od  rodiny  nebo  přátel,  dále  pak  zvolilo  67  respondentů  odpověď,  že  se 

dozvěděli  o  brusince  v lékárně  a  47  respondentů  z internetu.  Celkových  odpovědí 

na  tuto otázku bylo 304.  

12. Otázka: Co raději volíte při prvních potížích s močovým ústrojím? 

Tab. 13: První potíže s močovým ústrojím 

Odpověď  Počet respondentů  Procenta 

možnost  samoléčby  léčivými 

rostlinami 

90  78 % 

návštěvu lékaře  25  22 % 

celkem  115  100 % 

 

 

Graf. 12: První potíže s močovým ústrojím 

Zjištěné  výsledky:  Dotazníkovým  šetřením  bylo  zjištěno,  že  78  %  dotazovaných 

respondentů  dává  přednost možnosti  samoléčby  léčivými  rostlinami  před  návštěvou 

lékaře  při  prvních  potížích  s močovým  ústrojím.  Dotazovaných  respondentů  bylo 

celkem 115.  

 

 

78%

22%

možnost samoléčby
léčivými rostlinami

návštěvu lékaře



45 

Výsledky tabulky 

Při tvorbě tabulky, která by měla sloužit k usnadnění prodeje některých doplňků stravy 

s obsahem  brusinek  na  močové  cesty,  bylo  zjištěno,  že  Swiss  MEGA  BRUSINKA 

(60   kapslí)  obsahuje  největší  množství  extraktu  z plodů  velkoplodých  brusinek 

(500   mg)  a  denní  dávka  je  pro  pacienty  nejvýhodnější  (7  Kč).  Na  stejné  úrovni  je 

i   doplněk  stravy  APO‐Brusinky  Strong  (30  kapslí),  který  obsahuje  stejné  množství 

extraktu  a  doporučená  denní  dávka  vychází  stejně  výhodně  jako  Swiss  MEGA 

BRUSINKY. Po vytvoření tabulky bylo zjištěno, že nejdražší z vybraných doplňků stravy 

je  UroMax  brusinka  (30  a  60  tobolek),  který  obsahuje  90  mg  extraktu  z plodů 

velkoplodých brusinek. Tabulku  jsem tvořila podle aktuálních cen zjištěných v lékárně 

U  Zlatého  lva  v Kojetíně.  Barevné  variace  v tabulce  jsem  vybírala  podle  toho,  zda  se 

jednalo o čaj ‐ barva zelená jako bylinky, hnědá – sirup, bílá – tablety, modrá – šumivá 

tableta  a  kapsle  –  oranžovohnědé.  Řazení  názvů  konkrétních  léčivých  přípravků  je 

náhodné. Tabulka tvoří přílohu této práce.  



46 

4 DISKUZE 

Tato absolventská práce se zabývá využitím brusinky při léčbě onemocnění močových 

cest.  V  teoretické  části  práce  jsem  uvedla  základní  přehled  o  anatomii  a  fyziologii 

močových cest. Dále jsem stručně popsala brusinku jako léčivou rostlinu včetně jejího 

zařazení do botanického systému. Zvláštní kapitolu jsem věnovala obsahovým látkám. 

Z  literární  rešerše  vyplynulo,  že  brusinka  je  rostlina  vhodná  pro  samoléčbu  infekcí 

močových cest. V literatuře se užití brusinek v těhotenství různí, já se přikláním k tomu, 

že lze užít brusinky v těhotenství. 

Pro  zpracování  praktické  části  absolventské  práce  jsem  si  zvolila  dotazníkové 

šetření zaměřené na využití brusinky v léčbě infekcí močových cest a na doplňky stravy 

s  obsahem  brusinek.  Toto  šetření  jsem  prováděla  na  náhodně  vybrané  široké 

veřejnosti, nezávisle na věku a pohlaví. Při vyhodnocování mého dotazníkového šetření 

bylo zjištěno, že dotazník byl vyplňován převážně mladými respondenty a ženami, a to 

mohlo ovlivnit některé výsledky. Byla oslovena jak laická, tak i odborná veřejnost. 

Před  vytvořením  mého  dotazníku  byly  stanoveny  cíle  a  hypotézy.  Pomocí 

dotazníku  jsem  chtěla  zjistit,  zda  respondenti  vnímají  brusinku  jako  léčivou  rostlinu 

nebo  ji  berou  jen  jako  doplněk  v  kuchyni  k  některým  pokrmům.  Po  vyhodnocení 

dotazníkového šetření bylo zjištěno, že hypotéza číslo 1 byla potvrzena. Bylo zjištěno, 

že 90 % respondentů považuje brusinku za  léčivou rostlinu a z toho lze usoudit, že  je 

brusinka mediálně známá a lidé ji jako léčivou rostlinu znají. 

I  druhá  hypotéza,  že  více  než  35  %  respondentů,  kteří  budou  znát  účinky 

brusinky,  užili  alespoň  jeden  doplněk  stravy  s  obsahem  brusinek,  byla  potvrzena. 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že 66 % respondentů zná účinek brusinky a užili 

alespoň  jeden  doplněk  stravy  s  jejím  obsahem.  V této  souvislosti  lze  zmínit  častá 

reklamní sdělení v různých médiích, která o této možnosti informují.  

Cílem  mé  práce  také  bylo  zjistit,  jestli  respondenti  pociťují  úlevu  po  požití 

brusinek  při  problémech  s močovým ústrojím  a  i  třetí  hypotéza  byla  potvrzena. Můj 

předpoklad  byl,  že  více  než  65  %  respondentů  pociťuje  úlevu  po  užití  brusinky  při 

potížích  s močovým ústrojím, byl potvrzen.  Je překvapivé,  že v dotazníkovém šetření 
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bylo vyhodnoceno, že 79 % respondentů pocítilo úlevu po užití preparátu s obsahem 

brusinek.  Očekávala  jsem,  že  respondenti  budou  srovnatelně  často  uvádět  také 

lichořeřišnici,  případně  že  ji  budou  respondenti  při  léčbě  infekcí  močových  cest 

preferovat, protože je známa jako tzv. přírodní antibiotikum. 

Dvě  hypotézy  byly  potvrzeny.  Třetí  hypotéza  nebyla  potvrzena,  resp.  byla 

potvrzena částečně. Myslím si, že jsou brusinky mezi respondenty velice známé a mají i 

kladné  hodnocení  jako  doplněk  pří  léčbě  močových  cest.  V  odborné  literatuře  se 

brusinka  doporučuje  pro  samoléčbu  IMC.  Pokud  příznaky  neustoupí  do  třech  dní,  je 

třeba  vyhledat  lékaře.  A  to  také  při  chronických  nebo  opakujících  se  potížích,  při 

horečce  nad  38  °C,  při  doprovodných  gastrointestinálních  obtížích,  při  výskytu  krve 

v moči,  při  selhání  léčby,  při  rozšíření  bolesti  do  zad  nebo  v přítomnosti  současného 

hnisavého  vaginálního  výtoku.  Tyto  informace  by  měl  mít  vždy  na  paměti  každý 

farmaceutický asistent při expedici přípravků s obsahem brusinky a měl by na to klienta 

upozornit. 

První  otázka  mého  dotazníku  se  týkala  toho,  jestli  respondent  někdy  trpěl 

onemocněním močových  cest. Můj  dotazník  se  týkal  jen  těch,  co  tohle  onemocnění 

někdy  prodělali,  protože  cílem  dotazníkového  šetření  bylo  zaznamenat  jejich 

zkušenosti  s  léčivými  rostlinami,  názory  na  léčivé  rostliny  a  účinky  brusinek  na  toto 

onemocnění. 

První  otázky  se  týkají  věku  a  pohlaví.  Dotazníkové  šetření  bylo  prováděno 

náhodně, a proto jsou takové rozdíly mezi věkovými kategoriemi. Dotazník byl vyplněn 

převážně  ženami,  ale  podle  vědeckých  studií  hlavně  ženy  trpí  častými  infekcemi 

močových cest a to z důvodu krátké močové trubice. 

Čtvrtá  otázka  se  týkala  toho,  co  respondenti  užívali  v  souvislosti  s 

onemocněním  močových  cest.  Tím  jsem  chtěla  zjistit,  jestli  preferují  samoléčbu  či 

návštěvu lékaře a při samoléčbě zda volí spíše rostlinné přípravky. 

Další  otázky  jsem  zaměřila  konkrétně  na  brusinky.  Zabývala  jsem  se  tím,  zda 

respondenti  znají  brusinku  jako  léčivou  rostlinu  a  zda  znají  její  účinky  a  užití. 
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Dotazníkovým  šetřením  bylo  zjištěno,  že  respondenti  vnímají  brusinku  jako  léčivou 

rostlinu a znají její účinky na lidský organismus. 

Závěr dotazníku jsem věnovala doplňkům stravy s obsahem brusinek. Zjišťovala 

jsem, jestli lidé užívají doplňky stravy a čajové směsi s obsahem brusinek, zda pociťují 

úlevu po  jejich  užití  a  zda  jsou  s  těmito doplňky  subjektivně  spokojeni  nebo pociťují 

větší  úlevu po užití  jiných  fytopreparátů. Dotazníkovým  šetřením bylo  zjištěno,  že  se 

respondenti dozvěděli o brusince nejvíce od rodiny nebo z lékárny, že pociťují úlevu po 

jejím užití a znají doplňky stravy, ve kterých je obsažena. Podávat informace pacientům 

je nedílnou součástí práce farmaceutického asistenta. Je to velice významné, zejména 

při doporučeních pro samoléčbu. A dnes klienti samoléčbu vyhledávají. 

Posledními otázkami v dotazníkovém šetření jsem chtěla zjistit, zda lidé volí při 

prvních problémech s močovým ústrojím možnost samoléčby léčivými rostlinami. Bylo 

zjištěno, že 78 % respondentů volí možnost samoléčení. Myslím si, že to je kvůli úspoře 

času, častým opakováním infekcí, nebo je snaha vyzkoušet nejprve přírodní prostředky, 

které jsou považovány za šetrnější. 

Výsledky  dotazníkového  šetření  lze  shrnout:  brusinka  je  uznávanou  léčivou 

rostlinou  s  potvrzenými  účinky  při  léčbě  infekcí  močových  cest.  Respondenti  znají 

čajové směsi s jejím obsahem i doplňky stravy. Potvrzení mých hypotéz mě přesvědčilo 

o tom, že respondenti jsou si vědomi, že je brusinka léčivá rostlina s výraznými účinky. 

Jako dílčí výstup praktické části mé práce jsem vytvořila tabulku určenou pro volný 

prodej doplňků stravy s obsahem brusinek pro farmaceuty a farmaceutické asistenty. 

Tabulka  srovnává obsahové množství brusinky  v denní dávce  různých doplňků  stravy 

včetně  ceny  pro  usnadnění  výdeje  těchto  doplňků.  Cílem  vytvoření  tabulky  bylo 

usnadnit orientaci. 
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ZÁVĚR 

V teoretické části se zabývám zařazením brusinek jako léčivých rostlin do rostlinné říše, 

botanickým popisem a léčivými účinky brusinek na močové cesty. Na závěr teoretické 

části  jsou uvedeny  i některé doplňky  stravy  ‐  jejich  složení, dávkování,  lékové  formy, 

balení, která lze volně zakoupit v lékárnách. 

Praktická část obsahuje dvě části. V první části  jsem se věnovala vyhodnocení 

dotazníkového  šetření,  kterým  jsem  zjistila,  že  respondenti  vnímají  brusinku  jako 

léčivou rostlinu, že jsou spokojeni s  jejími účinky na močové cesty a pociťují úlevu po 

jejím  užití.  V  druhé  části  jsem  se  věnovala  tvorbě  tabulky  pro  farmaceuty  a 

farmaceutické asistenty. Tabulka by měla usnadnit  zdravotnickým pracovníkům výdej 

přípravků  s  brusinkou  a  možnost  doporučit  pacientům  účinné  množství  brusinek  za 

vhodnou  cenu.  To,  co  na  první  pohled  vypadá  levněji,  nemusí  při  dlouhodobějším 

užívání  doporučené  denní  dávky  být  výhodnější  nebo  dokonce  nemusí  odpovídat 

kvalitě. 

Psaním této absolventské práce jsem se dozvěděla mnoho důležitých informací o 

této rostlině, prohloubila  jsem si vědomosti na toto téma a doufám, že  je budu moci 

použít při své lékárenské praxi a doporučit přípravky s obsahem brusinek pacientům v 

lékárnách.  Po  zpracování  této  absolventské  práce  mohu  říci,  že  brusinky  mají 

mnohostranné  použití  a  jsou  účinné  k  léčbě močových  cest,  kde  se  dají  použít  jak  k 

léčbě, tak i k prevenci. Z brusinek lze připravovat i některé druhy pokrmů. 
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RESUMÉ 

The Use of Different Types of Cranberries in the Treatment of Urological Diseases 

The  theme  of  the  assignment  was  chosen  due  to  the  fact  that  the  author 

frequently suffered from the urinary tract infections. She wanted to find out medicinal 

plants that can be used in the treatment of urological diseases. 

People know cranberries as a supplement in the kitchen that can be added into 

various meals e. g. candy sauce. The author wanted to detect whether people perceive 

cranberries as medicinal plants, therefore have some experience with them. 

In the assignment four goals were set and also hypotheses that correspond to 

them.  The  first  goal  is  to  find  out  if  the  general  public  perceives  cranberries  as  a 

medicinal  plant.  The  second  one  is  to  detect  whether  respondents  are  aware  of 

cranberry‐containing food supplements and whether they have some experience with 

cranberry  use  for  the  treatment  of  urological  diseases,  especially  urinary  tract 

infections. A partial goal is to create a chart useful for pharmacists and pharmaceutical 

assistants that can be used for delivering bryophyte products and make them easier to 

choose as a suitable product. 

The final assignment is divided into two parts. The theoretical part is dedicated 

to Vaccinium vitis‐idaea plant – cranberry general and Vaccinium macrocarpon plant – 

cranberry  large  fruited  and  their  use  in  urology.  This  part  of  the  assignment  also 

contains  information  about  the  anatomy  of  the  urinary  tract,  classification  of 

cranberries,  and  the  botanical  description  of  this  medical  plant,  its  occurrence, 

abstract  substances,  its  effects  and  use.  Apart  from  this  it  deals  with  dietary 

supplements that are available in the pharmacy Zlatý lev in Kojetín. 

The second part of the assignment is practical in a form of a questionnaire. The 

questionnaire  is  aimed  at  respondents  who  are  affected  by  problems  of  urinary 

infection.  The  results  show  the  awareness  of  respondents  concerning  cranberries. 

Their  effects  on  the  urinary  tract  are  presented.  Finally,  they  are  demonstrated  in 

charts and graphs. 
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In the questionnaire survey, the author found out that more than 90 % of respondents 

perceive cranberries as a medicinal plant. They are satisfied with their effects on the 

urinary  tract and more  than 65 % of  respondents  feel  relief after using  them.  In  the 

second part,  the chart  for pharmacists and pharmaceutical assistants was  created.  It 

should make dispensing cranberry products easier. Finally, pharmacy assistants should 

provide patients with an effective amount of cranberries at a reasonable price. 

 

Key  words:  Vaccinium  vitis‐idaea,  Vaccinium  macrocarpon,  cranberry  general, 

cranberry large fruited, dietary supplements, use cranberries in urology 
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Příloha číslo 1: Seznam zkratek 

HVLP      Hromadně vyráběný léčivý přípravek 

Kč            Korun českých 

IMC         Infekce močových cest 

  



 

Příloha číslo 2: Dotazník 

Dobrý den, 

Jmenuji  se  Petra  Jančiová  a  jsem  studentkou  Vyšší  odborné  školy,  střední  školy, 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, základní školy a mateřské školy MILLS, 

s.r.o. v Čelákovicích, 3. ročníku oboru Diplomovaný farmaceutický asistent. Tímto bych 

Vás chtěla poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který mi bude sloužit jako podklad 

pro  vypracování  praktické  části  mé  absolventské  práce  na  téma  Využití  brusinky  v 

urologii.  Dotazník  je  zcela  anonymní  a  zabere  Vám  maximálně  pár  minut.  Prosím, 

přečtěte si otázky a své odpovědi zaškrtněte. 

Děkuji za Váš čas! 

1)Trpíte (trpěl/a jste) infekcí močových cest? 

o občas 
o často 
o nikdy (pokud označíte toto políčko, dále už prosím nic nevyplňujte a děkuji za 

Váš čas) 

2)Pohlaví: 

o muž 
o žena 

3)Věk: 

o 18 ‐ 30 
o 31 ‐ 45 
o 46 ‐ 60 
o 60 ‐ a více 

4)  Co  jste  užíval/a  v  souvislosti  s  tímto  onemocněním?  (můžete  zaškrtnout  více 
možností) 

o doplňky stravy s obsahem brusinek 
o čajové směsi 
o doplňky stravy s obsahem lichořeřišnice                               
o antibiotika     
o chemoterapeutika     
o nic    
o jiné…………………………        

5) Považujete brusinku za léčivou rostlinu? 

o ano                                                
o ne 
o nevím 



 

6)Jaké jsou účinky a využití brusinky? (můžete zaškrtnout více správných možností)  

o antiemetické (proti zvracení)                
o močové desinficiens 
o léčba astma 
o expektorans (na vykašlávání)              
o podporuje látkovou výměnu 
o nevím 
o jiné…………………………. 

7)Užil/a  jste nějaký doplněk stravy vyráběný z brusinky?  (pokud odpovíte „ne” nebo 
„nevím”, přejděte prosím na otázku číslo 10) 

o ano                                        
o ne 
o nevím 

8) Pocítil/a jste úlevu po použití brusinkových preparátů? 

o ano 
o ne 
o nikdy jsem ji k léčbě infekce močových cest nezvolila, dávám přednost jiným 

přípravkům 

9)Jaký  volně  prodejný  přípravek  s obsahem brusinky  jste  užil/a?(můžete  zaškrtnout 
více možností) 

o sušené plody brusinky 
o Urinal tablety 
o Urinal Akut tablety 
o Uroval Mega brusinka sirup 
o Urosept čajová směs s obsahem brusinek 
o Naděje Brusinka tinktura 
o Swiss Brusinky kapsle 
o jiné čajové směsi s brusinkou – uveďte názvy……………………………………………  
o jiný doplněk stravy………………………………….............. 

10) Pokud jste někdy užil/a k léčbě močových cest některý rostlinný přípravek, který 
z fytopreparátů Vám ulevil nejvíce? 

o lichořeřišnice větší 
o brusinky 
o medvědice lékařská 
o čajové směsi a uveďte prosím název………………………………………. 
o jiné………………………….. 

   



 

11)  Odkud  jste  se  dozvěděl/a  o  využití  brusinky  při  léčbě  onemocnění  močových 
cest? (můžete zaškrtnout více možností) 

o lékař 
o rodina nebo kamarád 
o v lékárně 
o internet 
o média (TV, rádio, časopis,…) 
o ve škole 
o v prodejně se zdravou výživou 
o jiný…………………………… 

12) Co raději volíte při prvních potížích s močovým ústrojím? 

o možnost samoléčby léčivými rostlinami  
o návštěvu lékaře                                                    

                                                            

Děkuji za vyplnění. 

   



 

Příloha číslo 3: Tabulka k prodeji doplňků stravy s obsahem brusinek 

 

 


