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ÚVOD 

 

 

Absolventská práce se bude zabývat vybranými nejčastěji používanými přípravky na 

zánět močových cest. Téma jsem si vybrala, protože čím dál víc žen mluví 

o problémech se zánětlivým onemocněním močových cest a tyto potíže nepříznivě 

ovlivňují kvalitu jejich života. Motivací pro toto téma jsou i osobní zkušenosti s těmito 

problémy. 

 

Zánětem močových cest trpí alespoň jednou za život každá druhá žena. Jedná se o 

druhé nejčastější o nemocnění hned po infekci dýchacích cest (Bartoníčková 2001). 

Příznaky, se kterými pacientky zpravidla přichází do lékárny, jsou vesměs stejné. Časté 

nutkání dojít si na toaletu a pálení při močení. Návštěva lékárny je přitom často snahou 

využít volně prodejné přípravky před návštěvou lékaře a předepsáním antibiotik, 

mnohdy i několikátých během krátké doby. 

 

Práce popisuje používané volně prodejné přípravky, význam látek, které obsahují, 

a vhodnost jejich použití na určitá stádia zánětu močových cest včetně chronických 

stavů a také možnosti doporučení u těhotných a dětí. Zabývat se bude nejenom mezi 

pacientkami nejznámějšími brusinkami, ale i d-manosou a poněkud opomíjenými 

účinky lichořeřišnice a směsí terpenů, kterou obsahuje přípravek Rowatinex. 
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CÍLE PRÁCE 

 

Cílem práce je seznámení farmaceutického asistenta s problematikou infekce 

močových cest u žen, s možnostmi léčby IMC pomocí volně prodejných přípravků a 

s významem použitých látek v těchto přípravcích.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. FYZIOLOGIE DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST 

 

 

1.1 Močový měchýř (vesica urinaria) 

 

Jedná se o dutý orgán uložený v dolní části dutiny břišní, ve kterém se ukládá moč před 

vyprázdněním. Fyziologická kapacita pro močový měchýř je 200-300 ml. Při dosáhnutí 

či překročení této hodnoty stoupá intravezikální tlak a dochází ke kontrakcím 

vypuzovacího svalstva a vyvolání nucení k močení. Pokud se měchýř nevyprázdní, pak 

se intervaly mezi kontrakcemi zkracují a může dojít i k samovolné mikci. (Trojan 2003; 

Čihák et al. 2011) 

 

1.2 Ženská trubice močová (urethra feminina) 

 

Jde o konečnou část močového ústrojí u žen. Začíná již ve stěně močového měchýře 

a má za úkol odvádět moč z organismu. Močová trubice je dlouhá 3-4 cm a díky 

tomuto krátkému úseku a jejímu uložení v blízkosti konečníku, tzn. v blízkosti 

potenciálně kontaminované oblasti, jsou ženy náchylnější k infekcím močových cest 

než muži. (Trojan 2003) 
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2. INFEKCE MOČOVÝCH CEST 

 

2.1  Výskyt onemocnění 

 

Onemocnění dolních močových cest je alespoň jednou za život starostí téměř každé 

druhé ženy. Mezi 20-50. rokem života je výskyt infekcí dolních močových cest až 100x 

častější u žen oproti mužům. Pokud žena jednou prodělá infekci močových cest, je zde 

až 80% riziko, že během života dojde k recidivě. Hlavním důvodem je podstatně kratší 

močová trubice u žen oproti mužům, těsná blízkost poševní mikroflóry a také 

mikrobiologické osídlení konečníku. (Bartoníčková 2001; Monhart et al. 2007) 

 

 

2.2  Původce onemocnění 

 

Nejčastější příčinou infekce dolních močových cest (dále jen IMC) je bakterie 

Escherichia coli. Podle laboratorních testů je přítomná v 80-90 % případů. Druhé místo 

obsazují stafylokoky, dále Proteus mirabilis a Klebsiella pneumoniae. Onemocnění 

vzniká v případě nerovnováhy mezi těmito bakteriemi a tělem pacientky. Velký podíl 

na rozvoji IMC má i snížená obranyschopnost organismu a zvýšená virulence patogenů. 

(Bartoníčková, 2001) 

 

 

2.3  Rizikové faktory 

 

Zvýšenou (patologickou) kolonizaci může způsobit užívání širokospektrálních antibiotik, 

které výrazně ovlivňuje mikrobiologickou rovnováhu v těle. Svou podstatnou roli hraje 

i genetika. Pokud matka trpí opakovanými recidivami IMC, zvyšuje se také náchylnost 

dítěte k tomuto onemocnění. Od toho se později také odvíjí, že pokud pacientka trpí 

IMC už v dětství, je zde velká pravděpodobnost, že jí obtíže budou provázet i 

v dospělosti. (Chmel a kol., 2018) 
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Mezi rizikové faktory ovšem nepatří pouze fyziologické vlivy.  Mezi ovlivnitelné faktory 

patří pohlavní styk a dostatečná hygiena před i po styku, používání spermicidních gelů 

a čípků a samozřejmě také střídání sexuálních partnerů. Důležitou roli hraje i pitný 

režim. Pokud má pacientka snížený či téměř žádný příjem tekutin, nedochází 

k pravidelnému močení a „pročišťování“ močových cest od bakterií, tudíž se zvyšuje 

jejich přítomnost v močovém traktu. Stejný efekt na močové cesty má i zadržování 

moči. Dalším rizikem je již zmíněná blízkost konečníku. Při nesprávné hygieně po 

vyloučení stolice se mohou bakterie z konečníku zanést do močové trubice. Stejný 

problém nastává při nošení nevhodně zvoleného spodního prádla. Těsné a syntetické 

tkaniny nedávají pohlavním orgánům možnost dýchat a opět může dojít k přemnožení 

bakterií v těchto místech. (Česká lékárnická komora, 2014; Zámečník a Soukup, 2009) 

 

Obrázek 1 Escherichia coli (BioCote, 2018) 
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3. DIAGNOSTIKA ONEMOCNĚNÍ 

 

 

Diagnostikování akutního zánětu močových cest provádíme několika možnými 

způsoby. Pro nás budou především důležité klinické příznaky, které pacientka sama 

pociťuje, a se kterými se přijde poradit do lékárny. Laboratorní diagnostikou se v této 

práci zabývat nebudeme. 

 

 

3.1  Klinické příznaky 

 

Potíže při infekci močových cest jsou nezaměnitelné s příznaky jiných onemocnění, než 

jsou onemocnění močového ústrojí. 

 

Typickým a nejčastějším příznakem IMC je pálení a řezání při močení, které je 

nejběžnější až při domočování (strangurie). Dále se vyskytuje časté nucení na močení 

v krátkých časových intervalech a s malým množstvím vylučované moči (polakisurie) 

nezřídka několik minut po posledním močení. Neméně důležitými příznaky IMC jsou 

bolesti močového měchýře za sponou stydkou (cystalgie), ať už samovolné nebo na 

pohmat, obtížné močení (dysurie), kdy je pro pacientku obtížné se vymočit, ale 

současně cítí i nepříjemný tlak při močení, nutkání na močení v noci (nykturie), a 

neodkladné nucení na močení, při jehož ignorování dochází v některých případech až 

k inkontinenci (urgence). Méně častými příznaky nebo příznaky pokročilejšího stádia 

IMC je zvýšená teplota, zakalená a zapáchající moč a případně přítomnost viditelné 

krve v moči (hematurie). (Hanuš a Macek 2016; Monhart et al. 2007) 
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3.2 Samovyšetření 

 

V případě, že pacientka pociťuje některý z výše uvedených příznaků, a přesto se chce 

ujistit, že jde opravdu o zánět močových cest, je na trhu k dispozici domácí test. 

Společnost Hartmann dodává na český trh Veroval® domácí test na zánět močových 

cest.  

Tento test je založený na indikaci bílých krvinek, nitritů a bílkovin v moči. Jedná se 

o testovací proužky, které na sobě mají tři testovací pole. První pole určuje přítomnost 

bílých krvinek, jejichž výskyt je známkou zánětu močových cest. Druhé testovací pole je 

pro určení nitritů. Ty vznikají působením bakterií na nitráty. A nakonec třetí pole, které 

vyznačuje přítomnost bílkovin. Ty se u IMC nevyskytují často, a především značí 

onemocnění ledvin. Výrobce uvádí, že pokud je alespoň jeden parametr pozitivní, měl 

by být další postup konzultován s lékařem. (Hartmann, 2018) 

  

Obrázek 2 Veroval domácí test na zánět močových cest (Hartmann, 2018) 
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3.3 Anamnéza 

 

Pro správné určení diagnózy je třeba, aby farmaceut či farmaceutický asistent zjistil 

přesné potíže pacientky. V prvním kroku se snaží jednoduchými a srozumitelnými 

otázkami přijít na to, jaké obtíže pacientka má, a zda se opravdu jedná o onemocnění 

močových cest. Informace, které chceme získat, jsou následující: 

 

 intenzita bolestí  

 lokalizace bolestí (na konci močení, za stydkou sponou) 

 trvání obtíží  

 kvalita a množství moče 

 frekvence nucení na močení 

 první nebo opakovaná IMC 

 tělesná teplota 

 výskyt krve v moči 

 pitný režim 

 bolest zad v oblasti ledvin 

 

Po zjištění těchto informací můžeme určit, zda pacientce bude stačit pomoc v lékárně 

nebo ji musíme odkázat k lékaři. Lékařskou pomoc určitě a bezpodmínečně budeme 

doporučovat v případě zvýšené teploty, výskytu krve v moči a při těžkých bolestech 

a křečích. V těchto případech je odborné lékařské vyšetření na místě z důvodu 

předepsání antibiotik, spasmolytik či analgetik, jelikož samoléčení pomocí volně 

prodejných přípravků již nemá význam. (Hanuš a Macek, 2016; Monhart et al., 2007). 
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4. DOPLŇKY STRAVY 

 

4.1  Idelyn Urinal 

 

Přípravek Idelyn Urinal, původně pod značkou Walmark, je na trhu ve dvou lékových 

formách, a to v tobolkách (30 nebo 60 tobolek v blistru) na dlouhodobé užívání a 150 

ml sirupu určeným pro ty nejmenší už od jednoho roku věku. Také existuje ve variantě 

Idelyn Urinal Akut po 10 nebo 20 tabletách jako silnější verze pro akutní obtíže. 

 

Obrázek 3 Produkty společnosti Idelyn z řady Urinal (Idelyn s.r.o., 2018) 

 

 

 

 

4.1.1 Složení a dávkování 

 

Základem přípravku jsou patentované složky NutriCan® a CystiCran® z brusinky 

velkoplodé (Vaccinium macrocarpon), extrakt Zlatobýlu obecného (Solidago Virgaurea) 

a vitamin D pro podporu imunity, pokud by tělo bylo ohroženo zánětem. 

 

Pomocné látky se liší podle lékové formy. V tobolkách najdeme sójový olej, želatinu, 

zvlhčující látky (glycerin), antioxidant (sójový lecithin), leštící látku (včelí vosk) a barvivo 

(oxid železitý). Tablety obsahují větší počet pomocných látek pro udržení této formy 

a patří mezi ně protispékavé látky (celulóza, uhličitan vápenatý, oxid křemičitý, talek), 
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stabilizátory (zesíťovaná solná sůl karbomethylcelulózy, hydroxypropylcelulóza), 

koncentráty (citron, černý rybíz, ředkvička), barvivo (oxid titaničitý) a bavlníkový olej. 

V sirupu, který je určený především dětem, se nachází invertní sirup, aqua purificata, 

regulátor kyselosti (kyselina citronová). 

 

Důležitou informací u všech forem je, že neobsahují lepek ani laktózu. Jsou tedy 

vhodné pro většinu pacientů. Firma Idelyn uvádí, že rizikem je pouze zvýšená citlivost 

na některou z uvedených látek a zvýšená reakce u pacientů alergických na včelí 

bodnutí při užívání tobolek, kde je použitý včelí vosk. 

 

Doporučené dávkování je rozlišeno podle užívané formy. Při akutních obtížích je první 

volbou Urinal Akut, kde se užívá 1 koncentrovaná tableta denně. Pokud se pacientka 

chrání před IMC preventivně, je tu pro ní slabší varianta Urinal, která se dávkuje po 

jedné tabletě denně a v případě projevů IMC lze dávku zvýšit až na tři tablety denně. 

V případě, že obtíže s IMC postihnou i malé děti, je tu pro ně možnost od jednoho roku 

života nasadit Urinal sirup, který je sladký a v případě potřeby ho lze smíchat s vodou. 

Množství podávaného sirupu se odvíjí od věku dítěte. Doporučené dávkování je 5 ml 

od 1 roku do tří let, 10 ml od 3 do 12 let a od 12 let 15 ml sirupu.  (Idelyn s.r.o. 2018) 

 

4.1.2 Kanadská brusinka 

 

Kanadská brusinka neboli brusinka velkoplodá či také legislativně správně klikva 

velkoplodá (latinsky Vaccinium macrocarpon) je o něco větší než naše české brusinky 

(Vaccinium vitis ideae) a je kyselejší. Pro léčebné účely se používá plod, šťáva z plodů 

i list rostliny. 

 

Plody klikvy velkoplodé obsahují vysoké množství kyseliny chinové, kyseliny citrónové 

a fenolické kyseliny. Nalezneme v nich také 10 % tříslovin, flavonoidy a glykosidy. 

Důležitou složkou, která působí jako antioxidant, jsou kondenzované třísloviny 

proanthocyanidiny (PAC) pozitivně ovlivňující zánětlivé procesy v těle. Mají diuretický 

účinek a také zvyšují antiadherentní účinek moči. Nejvíce se vyskytují ve slupce a 
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dužině plodu. Účinky klikvy na recidivy zánětu močových cest byly prokázány mimo jiné 

i dvojitě zaslepenou klinickou studií. (Sochorová a Hilšerová 2012; Nicolle LE 2016) 

 

Obrázek 4 Klikva velkoplodá (Vaccinium macrocarpon) (Cotthem, 2017) 

 

 

 

Kontraindikací může být přecitlivělost na některou z látek obsažených v klikvě, jiné 

nejsou známy. Těhotné a kojící ženy by se měly o vhodnosti používání přípravku 

poradit s lékařem. 

 

Lékové interakce nejsou známy, ale u pacientů užívajících warfarin je doporučeno při 

užívání sledovat srážení krve. 
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4.2  Blokurima 

 

Od února 2014 je v našich lékárnách dostupný produkt firmy Onapharm pod jménem 

Blokurima. Jedná se o jediný přípravek, který je dostupný v sypké směsi rozpustné ve 

vodě. Na trhu ho najdeme ve dvou velikostech po deseti nebo třiceti sáčcích v balení. 

Výhodou této lékové formy je současný příjem účinné látky, která pomáhá proti IMC 

a příjem tekutin, jenž jsou nezbytné pro pročištění močových cest. 

 

Obrázek 5 Produkty řady Blokurima (Onapharm, 2018) 

 

 

 

4.2.1 Složení a dávkování 

 

Složení jednoho sáčku produktu Blokurima je oproti ostatním přípravkům velice 

jednoduché. Sáček obsahuje pouze 2g D-manózy a 2g inulinu jako pomocnou látku. 

 

Dávkování je opět určeno podle toho, zda jde o akutní nebo preventivní užívání. 

Dávkovací schéma pro akutní potřebu je rozděleno do několika dní podle intenzity 

dávkování. První den se podávají celkem čtyři sáčky rovnoměrně rozložené do celého 

dne. Druhý den se dávají pouze tři sáčky a od třetího dne pacientka užívá pouze jeden 

sáček před spaním, a to až do odeznění příznaků. Pro dlouhodobé užívání je 

doporučeno preventivně užívat jeden sáček před spaním. 
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Blokurimu je doporučeno užívat i při předpokládaném podráždění stěny močové 

trubice, a proto je zde přiloženo i dávkovací schéma při sexu. Jde o užití jednoho sáčku 

hodinu před pohlavním stykem a druhého sáčku hodinu po styku. (Onapharm 2018) 

 

4.2.2 D-manosa 

 

Jedná se o monosacharid, který se přirozeně nachází v některých druzích ovoce (jablka, 

hrušky). Na rozdíl od ostatních cukrů manosa není v těle v podstatě metabolizována 

a je výrazně vylučována do moči. V močovém měchýři a močové trubici k sobě 

přitahuje bakterie, které tak ztrácejí schopnost adheze ke stěnám močového měchýře, 

močové trubice, a dokonce i ke stěně ledvin a prostaty. Převážně jde právě o bakterie 

E. coli, které nejčastěji způsobují zánět močových cest. Společně se zvýšeným pitným 

režimem dochází k lepšímu a rychlejšímu odplavování bakterií z močových cest. (Arndt, 

2018) 

 

Obrázek 6 Chemický vzorec D-manosy (Kedrová, 2018) 
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4.3  Lichořeřišnice 

 

Na našem trhu je v lékárnách nejčastěji dostupná lichořeřišnice v podobě lihové 

tinktury. K dispozici jsou kapky od firem Topvet (100 ml), Dr. Popov (50 ml) nebo Grešík 

(50 ml) a dalších. Tinktury jsou tekuté přípravky obvykle získávané z usušených 

rostlinných nebo živočišných drog. Tinktury se připravují macerací, perkolací nebo 

jinými vhodnými validovanými metodami za použití lihu vhodné koncentrace. Mohou 

být také připravovány rozpouštěním nebo zředěním extraktů lihem vhodné 

koncentrace. Obvykle se připravují z jednoho dílu drogy a deseti dílů vyluhovadla nebo 

jednoho dílu drogy a pěti dílů vyluhovadla. (Český lékopis, 1997) 

 

Obrázek 7 Lichořeřišnice v kapkách (Pantůček, 2018) 

 

 

 

 

4.3.1 Složení a dávkování 

 

Jedná se o 10 % standardizovaný extrakt lichořeřišnice (Tropaeolum majus) v 35 % lihu. 

Další pomocnou látkou je zde aqua purificata. 

 

Doporučené dávkování je 3x denně 15-30 kapek po celou dobu trvání problémů 

s močovými cestami a dalších 10 dní po vymizení obtíží. 
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4.3.2 Lichořeřišnice větší 

 

Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus) je poléhavá, pestře kvetoucí letnička. Jako 

droga se používají semena, květy, listy a čerstvá šťáva, které obsahují isothiokyanát 

benzylnatý, silici, draslík, olej, bílkoviny a další. Tyto látky se vylučují z velké části močí. 

Semena lichořeřišnice se sbírají až po dozrání, kdežto listy se mohou sbírat po celý rok. 

 

Hlavní účinek lichořeřišnice se projevuje v urogenitální oblasti. Droga působí jako 

širokospektrální antibiotikum, a to na stafylokoky, streptokoky, Escherichia coli, 

salmonely a další typy bakterií. Nástup účinku je již po dvou hodinách, ale po šestnácti 

hodinách účinek odeznívá. Je tedy nutné hladinu lichořeřišnice v těle udržovat 

pravidelnými dávkami. 

 

Kontraindikace a nežádoucí účinky nejsou známy. Užívání v těhotenství a při kojení je 

vzhledem k nedostatku studií vhodné konzultovat s lékařem.  (Janča et al., 2008) 

 

Obrázek 8 Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus) (Kešnerová, 2018) 
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5. LÉČIVA 

 

5.1  Rowatinex 

 

Z vybraných přípravků je Rowatinex jediný, který není doplňkem stravy. Je zařazený 

mezi léčivé přípravky (mimo čajových směsí) s registračním kódem SÚKL již od roku 

1998. K dostání jsou kapky a želatinové tobolky po 20 ks v blistru nebo 50 ks v plastové 

lahvičce. 

 

Obrázek 9 Produkty z řady Rowatinex (Swisspharma, 2018) 

 

 

 

5.1.1 Složení a dávkování 

 

Léčivými látkami jsou terpenové silice z jehličnanů, které jsou rozpustné v tucích. Jsou 

to Pinenum α, Pinenum β, Camphenum, Cineolum, Fenchonum, Borneolum, 

Anetholum. 

 

Pomocnými látkami v tobolkách jsou panenský olivový olej, želatina, glycerol, sodná sůl 

ethylparabenu, sodná sůl propylparabenu, oranžová žluť E110, chinolinová žluť E104, 

aqua purificata. Oproti tomu v kapkách je pomocnou látkou pouze panenský olivový 

olej. 
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Dávkování pro kapky je rozděleno pro dospělé a dětské pacienty od 6 do 14 let. Kapky 

se podávají 4x denně pro dospělé 3-5 kapek a pro děti 1-2 kapky na kostku cukru. Cukr 

je doporučován především pro nepříliš dobrou chuť roztoku. Pokud lze, je vhodnější 

podávat želatinové tobolky, které tuto hořko-trpkou chuť nemají. Pro dospělé jde 

o 4 tobolky v průběhu dne před jídlem, pro děti 1-2 tobolky během dne. (sukl.cz 2018) 

 

 

5.1.2 Terpeny 

 

Terpeny se metabolizují a vylučují močí, nejčastěji formou glukuronidů. Tyto 

glukuronidy zvyšují rozpustnost ledvinových a močových kamenů. Jejich složkou jsou 

vápenaté soli, které glukuronidy rozpouští. Dalším účinkem těchto terpenů je 

i spasmolytické působení a usnadnění průchodu kamenů močovými cestami. Taktéž 

působí protizánětlivě a pozitivně podporují diurézu. (sukl.cz 2018) 
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6. ČAJOVÉ SMĚSI 

 

Při obtížích s IMC je jednou z doporučovaných činností i zvýšení pitného režimu. 

Dochází k rychlejšímu čištění močových cest díky odplavování bakterií z močových cest. 

Pro urychlení vyléčení IMC je zde i řada čajových směsí, které pomáhají čistit močové 

cesty a zvyšují diurézu. Příkladem jsou směsi Leros Urcyston a Megafyt Urologická 

čajová směs, jenž mají oficiální status léčivého přípravku, který jim přiděluje registrace 

u SÚKL. 

 

Uvedené čajové směsi se pijí 3-5x denně a nejsou v hodné pro děti mladší 12 let, 

těhotné a kojící ženy. Jejich užívání by nemělo trvat déle než dva týdny. 

 

6.1  Leros Urcyston Planta 

 

Heřmánkový květ (Matricariae flos), květ černého bezu (Sambuci fructus), 

medvědicový list (Uvae-ursi folium), přesličková nať (Equiseti herba), borůvková nať 

(Myrtilli herba), tymiánová nať (Thymi herba), nať zlatobýlu obecného (Solidaginis 

herba). 

 

6.1.1 Heřmánkový květ 

 

Heřmánek pravý (Matricaria recutita) poskytuje pro čajovou směs květní úbor, ve 

kterém se nachází silice s modravými azuleny, seskviterpeny, flavonoidy. Dále zde 

můžeme najít cholin, sliz, hořčiny a další. Přítomnost heřmánku v urologické čajové 

směsi můžeme zdůvodnit jeho spasmolytickými účinky. Dalším důvodem jsou účinky 

antimikrobiální a slabě analgetické. (Janča et al., 2008) 

 

6.1.2 Květ bezu černého 
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Černý bez (Sambucus nigra) je keř nebo stromek dosahující výšky několika metrů. Květ, 

který se sbírá v květnu, obsahuje stopy silice, flavonoidy (rutin), aminy, třísloviny a 

další. Přítomnost ve směsi je pro jeho močopudné účinky. (Janča et al., 2008) 

6.1.3 Medvědicový list 

 

Medvědice léčivá (Arctostaphylos uva-ursi) poskytuje jako drogu list, který se sbírá na 

jaře nebo na podzim. Z obsahových látek zde najdeme fenolický glykosid arbutin, 

metylarbutin, flavon isokvercetin a také hydrochinon. Tato droga je známá jako silné 

desinficiens při zánětech močových cest a také má močopudný účinek. (Janča et al., 

2008) 

 

6.1.4 Přesličková nať 

 

U přesličky rolní (Equisetum arvense) je třeba vědět, že má dva typy lodyhy. Jarní 

plodné lodyhy a pro léčebné účinky důležitou lodyhu letní. Tyto účinky má na svědomí 

kyselina křemičitá a flavonoidní glykosidy (qurcetin, luteolin, campherol atd.). Díky 

snadné rozpustnosti proniká kyselina křemičitá do moči, kde tlumí záněty a je vhodná i 

k léčbě a prevenci močových kamenů a zánětů. (Janča et al., 2008) 

 

6.1.5 Borůvková nať 

 

Borůvka černá (Vaccinium myrtillus), tedy její nať, je drogou obsahující flavonoidy, 

třísloviny, glukokininy, tanin atd. a je známá především pro příznivý vliv na hladinu 

cukru v krvi. V urologických čajových směsích je přítomná pro její spasmolytické účinky 

na močové ústrojí. (Janča et al., 2008) 

 

6.1.6 Tymiánová nať 

 

Tymián obecný (Thymus vulgaris) je trvalka, která je velmi podobná naší mateřídoušce. 

Sbírá se kvetoucí nať a důležitou složkou je silice s thymolem, karvakrolem, cineolem, 
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pinenem, linalolem a borneolem. Tymián působí jako desinficiens močových cest. 

(Janča et al., 2008) 

 

 

6.1.7 Nať zlatobýlu obecného 

 

Zlatobýl obecný (Solidago virgaurea), známý také jako celík, poskytuje jako drogu svou 

nať obsahující flavonoidy, rutin, beatin, třísloviny, glykosidy a další. Droga je 

považována za jednu z nejlepších drog ohledně působení na močové cesty. Má 

močopudné a desinfekční účinky a také rozpouští kaménky v močovém ústrojí. (Janča 

et al., 2008) 

 

 

6.2  Megafyt urologická čajová směs 

 

Březový list (Betullae folium), medvědicový list (Uvae-ursi folium), nať máty peprné 

(Menthae piperitae herba), jehlicový kořen (Oninidis radix), petrželový kořen (Ononidis 

radix), průtržníková nať (Herniariae herba). 

 

6.2.1 Březový list 

 

Bříza bělokorá (Betula pendula) je přínosná pro svůj list sbíraný v dubnu a květnu, který 

obsahuje flavonoidy, silice, vitamíny, saponiny, třísloviny, betulalbin a minerální látky. 

V urologických čajích ji najdeme díky močopudnému účinku. (Janča et al., 2008) 

 

6.2.2 Medvědicový list 

 

Droga je popsána výše. Viz kap 6.1.3 

 

6.2.3 Nať máty peprné 
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Máta peprná (Mentha piperita) je pro čajovou směs významná svou kvetoucí natí, ve 

které můžeme najít mentolovou silici, menton, sabinen, piperiton, třísloviny, hořčiny 

a flavonové glykosidy. Mentol má antiseptické účinky. (Janča et al., 2008) 
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6.2.4 Jehlicový kořen 

 

Kořen jehlice trnité (Onosis spinosa) se sbírá hlavně v říjnu a listopadu. Hlavní 

obsahovou látkou jsou zde flavonoidy, triterpenové sloučeniny a silice. Používá se pro 

protizánětlivé účinky. (Janča et al., 2008) 

 

6.2.5 Petrželový kořen 

 

Petržel zahradní (Petroselinum crispum) je používaná pro svůj kořen, který obsahuje 

flavonoidy a silici. Dále zde najdeme vitamíny a minerály. Jejím hlavním účinkem v této 

směsi je zvýšení napětí hladkého svalstva močového měchýře. (Janča et al., 2008) 

 

6.2.6 Průtržníková nať 

 

Průtržník lysý (Herniaria glabra) je poslední popisovanou bylinou. Poskytuje nať 

s obsahem kyseliny herniarové, herniarin, flavonoidní glykosidy, třísloviny, silici, 

saponin a další. Droga je silně močopudná, spasmolytická a mimo jiné má široké 

bakteriální spektrum, a proto ani ona nesmí v čajové směsi chybět. (Janča et al., 2008) 

 

Obrázek 10 Leros Urcyston (Leros, 
2018) 

 

Obrázek 11 Megafyt urologická směs 
(Megafyt pharma, 2018) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

7. VÝZKUMNÁ METODA 

 

Pro svoji absolventskou práci jsem si vybrala anonymní dotazníkové šetření. Otázky 

byly zvoleny co nejstručněji, aby byly pro odpovídající pacientky srozumitelné. 

Dotazník je zaměřen pouze na ženy, které přišly do lékárny s problémy ohledně 

močových cest.  

 

 

8. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

Otázka č. 1 Věková kategorie 

 

Graf  1 Věková kategorie 
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Nejmenší skupinu zúčastněných respondentek vytváří 6 zúčastněných žen. Naopak 

nejvyšší část respondentek, ze 100 zúčastněných, byla v rozmezí 21-30 let. V ostatních 

věkových kategoriích stoupá s přibývajícím věkem i počet respondentek. Ve věku 31-40 

let šlo o 19 odpovídajících, ve věku 41-50 let se zúčastnilo 21 žen a kategorii nad 50 let 

zastupovalo 24 žen.  

 

 

Otázka č. 2 Pokolikáté máte obtíže se zánětem močových cest? 

 

Graf  2 Četnost onemocnění 

 

 

Z tohoto grafu vyplývá, že 32 % respondentek řešilo potíže s IMC poprvé. Zbylých 68 % 

žen už někdy předtím zánětem močových cest trpělo. Tento graf odpovídá tvrzení 

z kapitoly 2.1, že je až 80 % riziko recidivy onemocnění. Tímto onemocněním podruhé 

v životě trpělo 31 % respondentek a potřetí 18 %. 19 % žen uvedlo, že během života 

mají IMC dokonce počtvrté a více.  
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Otázka č. 3 Pokud jste na předchozí otázku odpověděla více než 1x, přijala jste nějaká 

preventivní opatření proti návratu tohoto onemocnění? 

 

Graf  3 Preventivní opatření 

 

 

Ve 49 odpovědích se ženy shodly na tom, že důležitou prevencí IMC je teplo, a to 

především od chodidel a zad. 31 žen, které už někdy trpěly na toto onemocnění, 

odpověděly, že se zaměřily na hygienu po pohlavním styku. Jak je uvedeno v kapitole 

2.3, i respondentky potvrdily, že je pro ně důležité vymočení se po styku, tudíž 

okamžité snížení rizika uchycení bakterií. Další skupinou odpovědí jsou přípravky na 

posílení imunity. Do této odpovědi jsou zahrnuty jak přípravky na celkovou imunitu, 

tak přípravky na močové cesty. Respondentky ve 27 odpovědích tvrdily, že po 

prodělaném zánětu močových cest nějakou dobu užívaly vitamíny celkové posílení své 

obranyschopnosti, nebo pokračovaly v užívání brusinek, d-manosy nebo lichořeřišnice. 

10 respondentek si pečlivě vybírá typ spodního prádla, a kromě jiného si hlídají, aby 

nikdy nezůstávaly v mokrých plavkách a nenapomáhaly tím k rozmnožování bakterií 

a prochladnutí. Šest respondentek odpovědělo, že nepřijaly žádné opatření proti 

recidivě IMC. 
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Otázka č. 4 Jaké příznaky zánětu močových cest jste cítila jako první? 

 

Graf  4 První příznaky IMC 

 

 

Další otázkou pro respondentky byly jejich příznaky, které pociťovaly, a které je 

přivedly na myšlenku, že mají zánět močových cest. 67 % žen odpovědělo, že jejich 

prvním příznakem bylo pálení při močení a diskomfort před močením. Šlo především 

o obtížné vymočení, kdy cítily tlak v močových cestách. Dalších 21 % respondentek 

začalo mít nezvykle časté nutkání na močení. Jako první příznak IMC se u 9 % žen 

objevila krev v moči. Jen 3 % žen trpělo nejprve bolestí v podbřišku a teprve po té se 

u nich objevily další příznaky IMC.  
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Otázka č. 5 Jaký přípravek/přípravky používáte při zánětu močových cest? 

 

Graf  5 Volně prodejné přípravky 

 

 

Tento graf byl předlohou pro výběr přípravků v teoretické části. Z grafu vyplývá, že 72 

respondentek, tudíž téměř tři čtvrtiny žen, při své léčbě podpořilo čištění močových 

cest pitím urologických čajových směsí. Z lékárny, ve které probíhal průzkum, si 

pacientky kromě čajových směsí nejčastěji odnášely Rowatinex či lichořeřišnicové 

kapky. Další místo obsadily Urinal a Blokurima. Rozbor těchto přípravků je popsán 

v teoretické části. 

 

Přípravek Swiss brusinky obsahuje výtažek z klikvy velkoplodé, která je popsána 

u přípravku Urinal. 

 

Urologica probiakut je dalším přípravkem, který také obsahuje výtažek z klikvy. Oproti 

ostatním produktům jsou zde navíc probiotika. Klinické studie zatím neprokázaly přímý 

vliv probiotik na IMC, ale potvrzují, že mají vliv vedlejší. Vychází z toho, že jedním 

z rizikových faktorů uroinfekcí je bakteriální osídlení pochvy a konečníku. Obnovou 

a udržováním fyziologické flóry pochvy a trávicího traktu pomáhá pacientka 

rychlejšímu uzdravení a snižuje riziko recidivy. (Nováčková a Chmel, 2012) 
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Otázka č. 6 Kdo Vám vybraný přípravek doporučil? 

 

Graf  6 Doporučení přípravku 

 

 

 

Z tohoto grafu vyplývá, že více než polovina respondentek (58 %) vkládá důvěru 

v lékárníka či farmaceutického asistenta. 23 % odpovídajících žen dá na zkušenosti 

kamarádek a 12 % na předchozí radu lékaře. Tyto ženy jdou většinou do lékárny až po 

předchozí léčbě antibiotiky a přichází si pro přípravky, které budou užívat dlouhodoběji 

jako prevenci před recidivou onemocnění. Pouhých 7 % vkládá důvěru do informací 

z internetových stránek. Z výsledků tohoto výzkumu vyplývá, že lékárník magistr nebo 

farmaceutický asistent má důvěru pacientů, kteří za ním přichází, a tudíž i 

zodpovědnost za správné doporučení léčby.  
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Otázka č. 7 Kdy začínáte užívat přípravky na močové cesty? 

 

Graf  7 Začátek užívání přípravků 

 

 

Jak můžeme vidět v tomto grafu, 75 % respondentek začíná užívat volně prodejné 

přípravky na zánět močových cest už při prvních příznacích. Podle slov dotazovaných je 

to pro ně první pokus o zbavení se příznaků a onemocnění před tím, než je nemoc 

donutí jít k lékaři. U 23 % dotazovaných je vidět, že dbají na prevenci recidivy. Nelze 

určit, zda byl zánět natolik akutní, že je donutil jít k lékaři, nebo zda jejich první cesta 

vedla rovnou do ordinace, ale víme, že jako léčbu IMC zvolily antibiotika a volně 

prodejné přípravky pak jako prevenci. Pouhá 2 % zvolila léčbu antibiotiky podpořenou 

přípravky z lékárny. 

Nebyly nalezeny informace o tom, zda tato kombinace má vliv na urychlení léčby. 

  

75% 

23% 

2% 0 

Při prvních příznacích po ATB jako prevenci návratu současně s ATB 
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Otázka č. 8 Jaká jste přijala opatření pro zlepšení Vašeho stavu kromě přípravků na 

zánět močových cest z lékárny? 
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Graf  8 Opatření pro zlepšení IMC 

 

 

V této otázce měly ženy odpovědět alespoň jednu věc, kterou udělaly pro to, aby 

docílily zlepšení jejich stavu, mimo použití volně dostupných přípravků. První příčky 

obsadily informace, které by měl podat i lékárník při konzultaci s pacientkou. Zvýšený 

pitný režim správně obsadil první příčku. Jak už bylo psáno v teoretické části, je třeba, 

aby za pomoci častějšího močení a nezadržování moči, docházelo k vylučování 

nežádoucích bakterií z těla ven.  

 

Druhé místo patří vynechání sexuální aktivity. I toto je řazeno mezi rizikové faktory 

v kapitole 2.3. Při pohlavním styku dochází k přenosu bakterií a dráždění stěn močové 

trubice. Mimo jiné jde o ochranu nejen ženy, ale i jejího sexuálního partnera, který se 

tak nevystavuje riziku přenosu infekce. Další příčky patří dietním opatřením. Káva, 

alkohol a kořeněná jídla jsou potraviny, z kterých můžou do moči přecházet látky, které 

dráždí močové cesty a zhoršují tak stav a bolesti pacientky.  

 

I odpověď pacientek o pití vody s citrónovou šťávou má svůj význam. Za prvé opět 

dochází k dodržení pitného režimu a za druhé v citrónové šťávě je vitamín C, který 

podporuje imunitní systém. Stejně tak je rozumným konáním i příjem dalších vitamínů 

a přípravků posilujících imunitu.  
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Šest respondentek odpovědělo, že kromě přípravků cílených na močové cesty přidaly 

i probiotika. Nejde zde o přímý vliv, ale o obnovení mikroflóry organismu a 

následnému návratu do přirozeného osídlení těmito bakteriemi.  

 

Další respondentky zmínily užívání česnekových tablet či léku Wobenzym. Opět jde 

o podporu imunitního systému. Česnek podobně jako lichořeřišnice má antibakteriální 

účinky, který má díky obsahu allicinu. (Janča et al., 2008) 

 

Dvě ženy napsaly, že si přikládají termofor na podbřišek. Je to podle nich z toho 

důvodu, že jim teplo dělá dobře a zmenšuje bolesti, které mají. 

 

Jedna pacientka odpověděla, že kromě přípravků na močové cesty volí i léčbu 

Lexaurinem. U této pacientky ovšem nejde zcela tak o klasickou infekci močových cest 

způsobenou bakteriemi, jako o její psychickou nerovnováhu, která se projevuje 

diskomfortem v oblasti močových cest.  
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Otázka č. 9 Ovlivňuje Vás zánět močových cest v běžném životě? 

 

Graf  9 Ovlivnění života IMC 

 

 

 

Neméně důležitou otázkou je i dotaz na ovlivnění kvality života pacientek. 69 % 

respondentek uvedlo, že i se zánětem močových cest mohou více méně normálně 

fungovat tj. chodit do práce, do školy apod., z toho 20 % žen uvedlo, že jsou tyto 

činnosti schopné vykonávat, ale pouze pod podmínku, že mají neomezený přístup na 

toaletu. Zbývajících 31 % žen řeklo, že je IMC ovlivňuje natolik, že nemohou vykonávat 

běžné činnosti. Z toho přibližně polovina postižených žen napsala, že tento stav odezní 

po dvou až třech dnech od začátku léčby. Druhá polovina žen je ovlivněna IMC na více 

než tři dny. 

 

 

69% 

31% 

0 0 

Ne, nemoc mě v běžném životě neomezuje. 

Ano, nemohu chodit do práce/školy. 
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9. POSTUP PŘI KOMUNIKACI S PACIENTKOU S IMC 
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DISKUZE 

 

Pro dotazníkové šetření jsem použila 100 kompletně vyplněných dotazníků, které byly 

vyplňované v lékárně Na zdraví v Praze. Na devět pečlivě vybraných otázek odpovídalo 

100 žen, které přišly do lékárny s potížemi močových cest. Jejich odpovědi byly 

následně vyhodnoceny v grafech. 

Průzkum ukázal, že IMC trpí ženy každého věku. U starších žen se většinou jednalo 

o recidivu onemocnění, přicházely proto pro konkrétní přípravky, se kterými už měly 

zkušenosti. Naopak mladší pacientky (převážně v kategorii 21-30 let) přicházely častěji 

s prosbou o radu lékárníka či farmaceutického asistenta, především proto, aby si 

ušetřily návštěvu u lékaře. 

Dotazník potvrdil, že až u 80 % žen, které v životě měly problémy s močovými cestami, 

dochází k recidivě onemocnění. U těchto respondentek byla položena otázka, zda 

provádějí preventivní opatření proti recidivě. Dle odpovědí bylo zjištěno, že ženy mají 

přehled o prevenci IMC a vědí, která pravidla mají dodržovat, aby omezily opětovné 

propuknutí obtíží. Ke stejnému závěru můžeme dojít i v otázce režimových opatření. 

Z dotazníku také vyplývá, že více než polovina žen (58 %), které přichází do lékárny pro 

radu ohledně svých potíží, vkládá důvěru do lékárníka či farmaceutického asistenta. 

Z tohoto důvodu je třeba dodat, že výsledky grafu o doporučených přípravcích nelze 

brát jako výsledky relevantní v žebříčku prodejností. Zde jde spíše o preference 

vybraného lékárníka či farmaceutického asistenta.  

Domnívám se, že znalost problematiky IMC je pro farmaceutického asistenta důležitou 

součástí vzdělání. Díky tomu může pacientce nabídnout kvalitní poradenství, pomůže jí 

snadněji překonat potíže, předejít recidivě onemocnění, a tím pádem výrazně zlepšit 

kvalitu života. 

  



41 
 

ZÁVĚR 

 

Všechny, zde popisované přípravky, patří do skupiny volně prodejných a jsou určeny 

při potížích močových cest. 

První část teoretické práce zahrnuje stručný popis močových cest, původ choroby 

a diagnózu onemocnění. Klíčovým bodem pro pacientku i farmaceutického asistenta je 

znalost symptomů onemocnění, podle kterých lze toto onemocnění rozpoznat. 

Pacientky v léčbě IMC mají dvě možnosti. Pokud se vydají k lékaři, předepíše jim 

s největší pravděpodobností antibiotika. Spousta žen se této variantě ovšem chce 

vyhnout, především pro nežádoucí účinky antibiotik, kterými jsou například trávicí 

obtíže, mykózy a další. Pokud jejich stav není natolik vážný, zvolí konzultaci 

s farmaceutem či s farmaceutickým asistentem, kdy dochází k doporučení 

nejvhodnějších volně prodejných přípravků. Tuto volbu by měla vylučovat zvýšená 

teplota, krev v moči a bolest v oblasti ledvin. 

Ve druhé části teoretické práce jsou podrobně popsány vybrané volně prodejné 

přípravky na zánět močových cest. U každého produktu je popsána jeho účinná látka 

a její význam v přípravku. 

Praktická část pomocí dotazníkového šetření zkoumá, jak často ženy trpí IMC, zda znají 

prevenci IMC a jaká by měly dodržovat režimová opatření při onemocnění. Tyto a další 

otázky jsou vyhodnoceny v přehledných grafech. Výsledky ukázaly, že onemocnění má 

vysokou recidivu, ale i přesto je většina žen edukovaných v ohledu režimových 

opatření. 

 

Klíčová slova: zánět močových cest, volně prodejné přípravky, močové cesty, brusinka, 

  D-manosa, lichořeřišnice, čajová směs 
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 SUMMARY 

 

Selected over-the-counter drugs for female urinary tract infection 

 

All these products belong in the group of the over-the-counter (OTC) drugs. These OTC 

drugs help women to take care of their urinary tract. 

The first part of this theoretical assignment includes the description of the urinary 

tract, the origin of the disease and the diagnosis. The key point is to detect the 

symptoms of the disease, because according to typical symptoms a woman can 

realized that she might be suffering from urinary tract infection. 

The treatment of urinary tract inflammation has two possibilities. The first choice for 

doctors are usually antibiotics, but many women prefer to avoiding the treatment by 

antibiotics and therefore they chose the second possibility and it is treatment with 

available OTC products. 

The second part of this assignment contains the analysis of selected OTC drugs for 

urinary tract health. Each product contains different active substance and every 

substance has been described. 

The practical part investigates how often women suffer from urinary tract diseases, 

what are their preferences in selection of their treatment and which OTC drug they use 

most. This section contains products which can be recommended for children and 

pregnant women. 

The aim of this assignment is to focus the attention on problems of urinary tract 

diseases and possibilities of self-treatment. This assignment shows the advantages of 

the OTC treatment and show the benefits and/or disadvantages of the available 

products, respectively. 

Key words: urinary tract infection, food supplements, urinary system, self-treatment, 

   cranberries, D-mannose  
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DOTAZNÍK 

 

1. Do jaké věkové skupiny patříte? 

□ < 20  □ 21-30 □ 31-40 □ 41-50 □ 50 a více 

 

2. Jde o první obtíže s močovými cestami nebo už jste tímto onemocněním trpěla? 

□ obtíže mám poprvé 

□ zánět močových cest jsem už měla - uveďte prosím kolikrát 

 

3. Pokud jste na předchozí otázku odpověděla více než 1x, přijala jste nějaká 

preventivní opatření návratu onemocnění? Napište prosím jaká. 

 

 

 

4. Jaké příznaky zánětu močových cest jste cítila jako první? 

 

 

 

5. Jaký volně prodejný přípravek/přípravky používáte proti zánětu močových cest? 

 

 

 

6. Kdo Vám Vás přípravek doporučil? 

□ lékárník  

□ lékař 

□ rodina/kamarádka 

□ našla jsem ho na internetu 
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7. Kdy začínáte užívat přípravky na zánět močových cest? 

□ při prvních obtížích 

□ po léčbě ATB 

□ jindy – napište prosím kdy ………………………………………. 

 

8. Jaká jste přijala opatření pro zlepšení Vašeho stavu kromě přípravků na zánět 

močových cest z lékárny?  

 

 

 

 

9. Ovlivňuje Vás zánět močových cest v běžném životě? 

□ Ne, nemoc mě v běžném životě neomezuje. 

□ Ano, nemohu chodit do práce/školy. 

 

 


