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STRESZCZENIE
Zakażenia układu moczowego (ZUM) należą do najczęstszych chorób infekcyjnych. W pracy przedstawiono dane
dotyczące epidemiologii i etiopatogenezy ZUM. Omówiono kryteria podziałów ZUM, istotne w praktyce
lekarskiej. Dokonano analizy zasad diagnostyki, leczenia i profilaktyki ZUM, z uwzględnieniem wieku chorych
(dzieci, dorośli).
Słowa kluczowe: zakażenia układu moczowego, diagnostyka, leczenie, profilaktyka.
SUMMARY
Urinary tract infections (UTIs) are the most common infectious diseases. In this paper the data concerning
epidemiology, etiology and pathomechanism of UTI were shown. The criteria for division of UTI, relevant in
clinical practice were disscused. General rules of diagnosis, treatment and prophylaxis of UTI, including patients’
age (children, adults) were analysed.
Keywords: urinary tract infection, diagnostic management, treatment guidelines, prophylaxis.
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Zakażenie układu moczowego (ZUM) jest następstwem obecności drobnoustrojów w drogach moczowych położonych powyżej zwieracza pęcherza moczowego. W warunkach prawidłowych drogi moczowe, poza dystalnym odcinkiem cewki moczowej, są
jałowe.
ZUM należy do najczęstszych chorób infekcyjnych.
Stanowi 20% wszystkich zakażeń pozaszpitalnych i
40–50% zakażeń wewnątrzszpitalnych (1–4). W wieku niemowlęcym częściej chorują chłopcy, po 1. roku
życia – dziewczynki (5). Chorobowość istotnie wzrasta
u osób aktywnych seksualnie. Powyżej 60. roku
zwiększa się częstość ZUM u mężczyzn – wskutek
współistniejących zaburzeń w odpływie moczu (przerost gruczołu krokowego), ale i tak w tej grupie wiekowej kobiety chorują 2 razy częściej.

Kryteria podziału ZUM

W piśmiennictwie są podawane różne podziały
zakażeń układu moczowego. Z praktycznego punktu
widzenia istotne jest wyróżnienie powikłanego i niepowikłanego zakażenia, nawracającego ZUM, objawowego i bezobjawowego ZUM oraz zakażenia dolnego i górnego odcinka układu moczowego.
Niepowikłanym określa się zakażenie układu moczowego u chorego z prawidłowym układem moczowym, bez zaburzeń czynności nerek i upośledzenia
zdolności obronnych organizmu. Rokowanie jest dobre, nawet w przypadkach nawrotowego charakteru
schorzenia (2).
Z kolei powikłane ZUM dotyczy osoby z anomaliami w obrębie układu moczowego, z upośledzoną
funkcją nerek, zmniejszoną odpornością organizmu
lub ze współistniejącymi chorobami ogólnoustrojowymi; może to prowadzić do cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek, urosepsy, przewlekłej choroby nerek, nadciśnienia tętniczego oraz powikłań ciąży i porodu (1–5).
Kryteria nawracającego ZUM są następujące: zachorowanie przynajmniej 3 razy w ciągu ostatniego roku
lub 2 razy w ciągu ostatnich 6 miesięcy (1,2,6). Kolejne zakażenie może być wywołane tym samym patogenem co poprzednie; mówimy wówczas o nawrocie,
o ile infekcja wystąpiła do 2–3 tygodni po zakończeniu leczenia (najczęściej było zbyt krótkie lub niewłaściwe). Ponowne zakażenie (reinfekcję) rozpoznaje
się, gdy jest ono spowodowane innym patogenem i
rozwinie się do 21 dni po wyjałowieniu moczu i ustąpieniu objawów zakażenia, albo jakimkolwiek drobnoustrojem po 21 dniach od wyleczenia. Podane war6

tości liczbowe mają charakter orientacyjny. W każdym
przypadku konieczna jest indywidualna ocena pacjenta i jego obciążeń. Bezobjawowe zakażenie to stan, w
którym stwierdza się znamienną bakteriurię w posiewie moczu oraz zmiany w badaniu ogólnym moczu
(leukocyturia, dodatnie wyniki testów paskowych),
natomiast nie występują objawy kliniczne ZUM. Znamienna bakteriuria u osoby bez objawów klinicznych
ZUM i zmian w badaniu ogólnym moczu jest określana terminem bezobjawowego bakteriomoczu.
Granicę między dolną a górną częścią układu moczowego wyznaczają ujścia moczowodów do pęcherza moczowego.
Zakażenia dolnych dróg moczowych charakteryzują
się występowaniem objawów dysurycznych (zaburzenia oddawania moczu, np. częstomocz, naglące parcia, ból lub pieczenie), u dzieci – niepokojem podczas
mikcji, ponadto palpacyjną tkliwością w okolicy nadłonowej. Może występować krwiomocz (w przypadku
wirusowej etiologii zakażenia lub gruźlicy). W badaniach moczu stwierdza się leukocyturię, krwinkomocz,
bakteriurię, która może być nieznamienna (7–11).
Dla zakażeń górnej części układu moczowego (odmiedniczkowe zapalenie nerek, inaczej infekcyjne
cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek) typowe są
ogólne objawy zapalenia (gorączka, dreszcze), bolesność okolicy lędźwiowej, dodatni objaw Goldflama.
Towarzyszą im – zależnie od wieku chorego – inne
objawy. U noworodków występuje przedłużająca się
żółtaczka, niechęć do ssania, ubytek masy ciała, wymioty, wolne stolce, wzdęcia brzucha, senność,
drgawki, wiotkość mięśni; u niemowląt i małych dzieci – wymioty, biegunka, brak łaknienia i przyrostu masy ciała, rozdrażnienie; u starszych dzieci i dorosłych –
bóle brzucha, głowy, mięśni, nudności i wymioty. W
badaniach dodatkowych stwierdza się: we krwi dodatnie wykładniki stanu zapalnego, w moczu: leukocyturię, czasami krwinkomocz, znamienną bakteriurię
(1–3,6,7,12).

Etiopatogeneza

Do ZUM najczęściej dochodzi poprzez rozprzestrzenianie się drobnoustrojów drogą wstępującą. U
dziewczynek i kobiet ryzyko jest zwiększone ze względu na bliskie sąsiedztwo ujścia pochwy, cewki moczowej i odbytnicy. U kobiet istnieje także możliwość mechanicznego wprowadzenia drobnoustrojów podczas
stosunku płciowego (3,4,13). Rzadko dochodzi do
ZUM drogą krwiopochodną, zwykle u noworodków i
chorych z upośledzoną odpornością.

Głównym czynnikiem etiologicznym ZUM są bakterie Gram-ujemne z przewodu pokarmowego, okolicy
podnapletkowej lub przedsionka pochwy. Zakażenia
wywołane przez bakterie Gram-dodatnie nie przekraczają 10% wszystkich infekcji (2,3,7). Najczęściej ZUM
powodują: Escherichia coli (czynnik etiologiczny
80–90% pierwszorazowych ZUM), Proteus spp. (izolowany w 30% zakażeń u chłopców po 6. m.ż.; kolonizuje okolicę podnapletkową), Enterococcus, Pseudomonas spp., Haemophilus influenzae, Staphylococcus
aureus i Staphylococcus epidermidis (są hodowane
głównie u osób z wadami dróg moczowych; niekiedy
wiążą się z wcześniejszą długotrwałą antybiotykoterapią).
Coraz częściej rozpoznaje się atypowe ZUM wywołane przez Chlamydia trachomatis, Mycoplasma spp.,
Ureaplasma urealyticum i Neisseria gonorrhoeae
(3,10). Adenowirusy i wirusy opryszczki zwykłej mogą
wywoływać krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego. Grzybicze zakażenia układu moczowego,
głównie o etiologii Candida albicans, występują
przede wszystkim u wcześniaków, noworodków i
osób z niedoborami odporności. Do grupy ryzyka należą też kobiety z kandydozą pochwy (1,2).
ZUM rozwija się wskutek zaburzeń równowagi między „zjadliwością drobnoustrojów” wnikających do
układu moczowego a mechanizmami obronnymi gospodarza. Do czynników sprzyjających ZUM należą:
 wady rozwojowe układu moczowego, w szczególności przebiegające z zastojem moczu;
 zaburzenia czynnościowe utrudniające swobodny
spływ moczu – poza przyczynami neurogennymi
należy pamiętać o nabytej dysfunkcji dolnych dróg
moczowych spowodowanej m.in. nieregularnym
opróżnianiem pęcherza moczowego, brakiem oddania moczu przed snem, nawykiem wstrzymywania mikcji;
 stany zapalne sromu i pochwy u kobiet, stulejka u
chłopców, zapalenie żołędzi i gruczołu krokowego
u mężczyzn;
 nawykowe zaparcia;
 pasożyty przewodu pokarmowego;
 brak właściwych nawyków higienicznych;
 instrumentacja dróg moczowych (w tym cewnikowanie – ryzyko zakażenia wzrasta o ok. 3–10%/
dzień utrzymywania cewnika);
 kamica układu moczowego i hiperkrystaluria
(przede wszystkim hiperkalciuria);
 cukrzyca, inne zaburzenia przemiany materii (dna
moczanowa);

 schorzenia przebiegające ze spadkiem odporności
– wrodzone zaburzenia odporności oraz wtórne
zaburzenia odporności spowodowane przez choroby przewlekłe (np. przewlekła choroba nerek o różnej etiologii, cukrzyca, AIDS) lub długotrwałe stosowanie leków immunosupresyjnych;
 zmiana prawidłowej flory bakteryjnej w następstwie antybiotykoterapii;
 duża aktywność seksualna, stosowanie dopochwowych chemicznych i mechanicznych środków
antykoncepcyjnych, zaniechanie oddawania moczu po stosunku płciowym;
 karmienie sztuczne niemowląt – wiąże się z niższym stężeniem sekrecyjnej IgA w moczu, co
zwiększa narażenie na ZUM (1–4,6,7,14,15).
Do ZUM predysponują także: wcześniactwo, okres
niemowlęcy, zaawansowany wiek, u kobiet – ciąża
i połóg. W ostatnich latach zwraca się uwagę na czynniki genetyczne, które mogą zwiększać podatność na
infekcje dróg moczowych (16). Podkreśla się też istotną rolę tzw. zespołów dysfunkcji wydalania (jakkolwiek ich składowe w patogenezie ZUM są znane od
dawna). Terminem tym określa się czynnościowe zaburzenia dolnych dróg moczowych i przewodu pokarmowego, objawiające się nietrzymaniem moczu, nieprawidłowym opróżnianiem pęcherza, zaparciami,
brudzeniem stolcem. Są efektem m.in. nieprawidłowego treningu czystościowego i niewłaściwych zwyczajów żywieniowych (16,17).

Diagnostyka ZUM

Rozpoznanie ZUM ustala się na podstawie wywiadu
i dookreślenia objawów klinicznych, badania fizykalnego (w tym badania per rectum u mężczyzn) oraz
wyników badań laboratoryjnych, w części przypadków – także obrazowych i urodynamicznych.
Podstawową rolę w diagnostyce laboratoryjnej
ZUM spełniają badania ogólne i bakteriologiczne moczu (2,3,7,8,12,18). Za patologiczną leukocyturię
przyjmuje się obecność w moczu nieodwirowanym
ponad 5 leukocytów w polu widzenia (pw) mikroskopu (powiększenie 400 razy) lub 10 i więcej leukocytów/pw w moczu odwirowanym. W badaniu ogólnym moczu może wystąpić w niewielkim stopniu białko i/lub erytrocyturia (powyżej 5–10 erytrocytów/pw)
(1–4). W bakteryjnych zakażeniach układu moczowego w posiewie moczu stwierdza się tzw. znamienną
bakteriurię, co – zgodnie z definicją E.H. Kassa (autor
tego terminu) – oznacza obecność ponad 105 bakterii
w 1 ml prawidłowo pobranego moczu (19). Obecnie
7

stosuje się różne kryteria znamiennego bakteriomoczu, zależnie od płci, stanu klinicznego badanego i
sposobu pobrania moczu.
U osób dorosłych, biorąc pod uwagę częstość występowania ZUM oraz fakt, iż w ok. 80–90% czynnikiem etiologicznym jest E. coli, rozpoznanie niepowikłanych i nienawracających zakażeń jest stawiane na
podstawie objawów klinicznych (2,6,20). Zakażenia
dotyczą najczęściej dolnych dróg moczowych i manifestują się dysurią. Należy jednak podkreślić, że ZUM
nie są jedyną przyczyną zaburzeń w oddawaniu moczu; w przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie badania ogólnego moczu i – zależnie od jego
wyniku – ewentualnie innych oznaczeń. U kobiet z
dysurią wskazane jest badanie moczu (testy paskowe,
badanie ogólne z mikroskopową oceną osadu) oraz
badanie ginekologiczne (11,21).
Zakażenia układu moczowego u dzieci przebiegają
w sposób skryty, mało charakterystyczny (np. tylko
gorączka), często pod maską objawów ze strony przewodu pokarmowego. W każdym przypadku podejrzenia ZUM u dziecka konieczne jest wykonanie badania
ogólnego i bakteriologicznego moczu (7,8,22).
U dorosłych posiew moczu wykonuje się w razie nieskuteczności terapii empirycznej ZUM, nawrotowego
lub podejrzenia powikłanego ZUM, w każdym przypadku podejrzenia ZUM z zajęciem nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek), u kobiet z cewnikiem w pęcherzu moczowym oraz u ciężarnych (przy podejrzeniu
ZUM, kontroli leczenia, w badaniach przesiewowych
w kierunku bezobjawowego bakteriomoczu). U mężczyzn badanie bakteriologiczne moczu wykonuje się w
każdym przypadku podejrzenia zakażenia (2,6,20).
Mocz na posiew należy pobierać ze środkowego
strumienia po dokładnym obmyciu ujścia cewki moczowej. Jest on znakomitą pożywką dla bakterii i dlatego po pobraniu musi być przechowywany w jałowym pojemniku w temperaturze 4–8°C, jednak nie
dłużej niż 24 godz. (1–3). Izolacja z moczu flory mieszanej z udziałem tzw. dyfteroidów zwykle oznacza
błąd przedlaboratoryjny. Należy wówczas, traktując
wynik jako fałszywie dodatni, zalecić powtórzenie badania (1,6).
Współwystępowanie objawów klinicznych zakażenia dróg moczowych, leukocyturii i ujemnego wyniku
posiewu moczu sugeruje atypowe ZUM. Wówczas
wskazane jest wykonanie wymazu z ujścia zewnętrznego cewki moczowej (ocena pobranego materiału:
testy immunoenzymatyczne, hodowla komórkowa,
immunofluorescencja bezpośrednia) (3,4,6). Utrzymu8

jąca się leukocyturia, zwłaszcza u osób o obniżonej
odporności, przy obecności w osadzie moczu kolonii
drożdży, nasuwa podejrzenie grzybiczego ZUM, co
wymaga potwierdzenia poprzez wykonanie posiewu
moczu w kierunku grzybów.
Badania krwi: morfologia krwi obwodowej, wskaźniki stanu zapalnego, markery funkcji nerek są przydatne w przypadkach nawrotowego i podejrzenia powikłanego ZUM. Wskazaniem do wykonania badań
obrazowych układu moczowego u dorosłych, zaczynając od USG, są nawracające ZUM u kobiet, ZUM u
mężczyzn oraz ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. U dzieci USG układu moczowego na pełnym pęcherzu moczowym wraz z oceną zalegania moczu po
mikcji powinno być wykonane u wszystkich już przy
pierwszym incydencie zakażenia. Zakażenie układu
moczowego często jest pierwszym objawem istniejącej wady układu moczowego. Wady te należą do najczęściej występujących wad wrodzonych, wymagają
jak najwcześniejszej diagnostyki i stosownego leczenia, by uchronić pacjenta przez rozwojem przewlekłej
choroby nerek, w tym jej najbardziej zaawansowanego stadium, tj. niewydolności nerek. Diagnostyka w
kierunku wad układu moczowego winna mieć miejsce
już w okresie prenatalnym. Zasady dalszego postępowania z noworodkiem z prenatalnym podejrzeniem
wady wrodzonej układu moczowego zostały opracowane w 2009 r. przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (22–24).
Inne badania obrazowe (np. cystouretrografia mikcyjna, badania izotopowe) są wykonywane zależnie
od wyniku badania USG i rodzaju innych czynników
obciążających chorego.

Leczenie ZUM

Leczenie ZUM zależy od stanu klinicznego pacjenta,
w tym intensywności objawów chorobowych, jego
wieku oraz spodziewanej lekowrażliwości domniemanego drobnoustroju chorobotwórczego. Każdemu
choremu z ZUM należy zalecić: obfite przyjmowanie
płynów, regularne i kompletne opróżnianie pęcherza
moczowego, lekkostrawną dietę.
• Dorośli
U dorosłych w przypadkach niepowikłanego ZUM
zaleca się doustne stosowanie trimetoprimu
(100–200 mg 2 razy dziennie) lub kotrimoksazolu
(960 mg: sulfametoksazol 800 + trimetoprim 160/2
razy dziennie) przez 3–7 dni (zależnie od sytuacji). Preferowane obecnie stosowanie chemioterapeutyków

takich jak trimetoprim wynika z faktu, iż w porównaniu z antybiotykami jest on tak samo skuteczny, a w
mniejszym stopniu indukuje powstawanie szczepów
opornych (patrz poniżej). Lekami drugiego wyboru są
amoksycylina (ewentualnie amoksycylina z klawulanianem – raczej preferowana w nawrotowym ZUM),
nitrofurantoina lub fosfomycyna. W przypadku dużej
oporności w danym środowisku na powyższe leki zaleca się leczenie fluorochinolonami (cyprofloksacyna,
norfloksacyna, ofloksacyna) (2,6,13,20).
Trimetoprim jest pochodną diaminopirymidyny o
działaniu bakteriostatycznym (25). Odwracalnie hamuje reduktazę kwasu dihydrofoliowego (DHFR), będącą bakteryjnym enzymem uczestniczącym w metabolizmie kwasu foliowego, katalizującym przemianę
kwasu dihydrofoliowego w kwas tetrahydrofoliowy –
postać biologicznie czynną.
Spektrum działania przeciwbakteryjnego leku jest
szerokie i dotyczy większości uropatogenów. Po podaniu doustnym trimetoprim wchłania się prawie całkowicie w górnym odcinku przewodu pokarmowego.
Jego stężenie jest zwykle większe w tkankach niż osoczu, szczególnie duże stężenia leku notuje się w nerkach i płucach. Stężenie trimetoprimu większe niż w
osoczu występuje również w wydzielinie i tkance gruczołu krokowego oraz wydzielinie gruczołów pochwowych. Wysokie stężenie leku w narządach miednicy mniejszej oraz w wydzielinie gruczołu krokowego i gruczołów pochwowych prowadzi do eradykacji
uropatogennych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
w tej części organizmu, co nie tylko wpływa na skuteczność leczenia ZUM, ale też zapobiega nawrotom
zakażenia.
Trimetoprim, w 10–20% metabolizowany w wątrobie, jest wydalany głównie przez nerki: 50–80% dawki wydala się z moczem w ciągu 24 godz. w postaci
niezmienionej. W moczu stwierdza się również metabolity leku.
Z obserwacji klinicznych wynika, że terapia trimetoprimem zgodnie z zaleceniami lekarskimi, przy
uwzględnieniu przeciwwskazań, jest skuteczna i bezpieczna. Ma ona szczególne zastosowanie u pacjentów z nadwrażliwością na sulfonamidy, penicyliny
oraz u osób z nietolerancją nitrofurantoiny.
W przypadku powikłanego ZUM empiryczną terapię
należy rozpocząć natychmiast po pobraniu próbek
moczu na posiew (2,6,20,26). Zaleca się podanie
amoksycyliny z kwasem klawulanowym lub cyprofloksacyny, a po otrzymaniu wyniku posiewu – ewentualnie modyfikuje się stosowane leczenie.

W przypadku nawracającego ZUM u dorosłych zaleca się antybiotykoterapię według wyniku antybiogramu (z długością leczenia: 7–10 dni).
Nawracające dolegliwości dysuryczne z towarzyszącym ropomoczem i jałowym posiewem moczu mogą
sugerować atypowe zakażenie dróg moczowych i wymagają dalszej diagnostyki. W terapii zaleca się doustnie: doksycyklinę (100 mg 2 razy dziennie), klarytromycynę (500 mg 2 razy dziennie), spiramycynę
(3 mln j.m. 2 razy dziennie), cyprofloksacynę (500 mg
2 razy dziennie), ofloksacynę (200 mg 2 razy dziennie)
przez 7–14 dni. Po 10 dniach od zakończenia antybiotykoterapii należy wykonać kontrolne wymazy, a ich
wynik będzie warunkował dalsze postępowanie. Przy
braku skuteczności zaleca się azytromycynę 1 g jednorazowo doustnie. W przypadkach nawrotowej lub powikłanej chlamydiozy leczenie trwa 21–28 dni z zastosowaniem doksycykliny doustnie 100 mg 2 razy
dziennie (1–4,10–13).
Nawracająca infekcja dolnych dróg moczowych u
mężczyzn powstaje najczęściej w przebiegu zapalenia
gruczołu krokowego. Potwierdzeniem jest posiew
moczu po masażu gruczołu krokowego. Leczenie tego
typu infekcji trwa 6–7 tygodni. Zaleca się trimetoprim/sulfametoksazol 2 razy 960 mg, chinolony (cyprofloksacynę 2 razy 250 mg, ofloksacynę 2 razy 200
mg, norfloksacynę 2 razy 400 mg, pefloksacynę 2 razy
400 mg) (4,20).
U kobiet w ciąży leczenie ZUM powinno się prowadzić na podstawie wyniku posiewu moczu i antybiogramu. Stosuje się amoksycylinę, amoksycylinę
z kwasem klawulanowym, cefaleksynę, kotrimoksazol
(nie podawać w I i III trymestrze ciąży), nitrofurantoinę (nie podawać w I i III trymestrze ciąży). Leki przeciwwskazane w ciąży: aminoglikozydy, fluorochinolony, tetracykliny (2,6,10,21,27).
• Dzieci
Dzieci w wieku poniżej 24. miesiąca życia z
zakażeniem układu moczowego winny być leczone jako mające odmiedniczkowe zapalenie nerek (28).
Terapia starszych dzieci jest zależna od manifestowanych klinicznych objawów.
W leczeniu ZUM u pacjentów pediatrycznych stosuje
się najczęściej cefalosporyny II i III generacji, amoksycylinę z kwasem klawulanowym, trimetoprim/sulfametoksazol (powyżej 6. tygodnia ż.) (7,8,25). Alternatywnie mogą być stosowane cefalosporyny I generacji.
Doustną farmakoterapię najczęściej prowadzi się przez
7–10 dni, do 14 – w przypadkach powikłanego ZUM.
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W czasie farmakoterapii konieczne jest właściwe
nawadnianie dziecka. Ustąpienie gorączki i/lub
zmniejszenie innych objawów chorobowych w ciągu
48–72 godzin wskazują na adekwatność leczenia.
Brak poprawy w powyższym czasie wymaga ponownego przeanalizowania sytuacji chorobowej pacjenta.
Dzieci poniżej 3. miesiąca życia, z klinicznymi objawami urosepsy, odwodnione, niezdolne do doustnego
przyjmowania leków, powinny być kierowane do leczenia szpitalnego (8,22,27).
• Dodatkowe czynniki ryzyka
W przypadku ZUM u pacjentów z dodatkowymi
czynnikami ryzyka średni czas terapii wynosi od 14
dni w średnio-ciężkich przypadkach do 21 dni w ciężkich przypadkach. Wskazane jest wykonanie kontrolnego posiewu moczu 14–21 dni oraz 3 miesiące po
zakończeniu leczenia. U pacjentów z cukrzycą lub z
opóźnionym rozpoznaniem (objawy trwające 5–6 dni)
zaleca się cefalosporyny II lub III generacji, fluorochinolony, kotrimoksazol. Terapia ZUM u osób starszych
jest podobna do prowadzonej u osób młodych, ale
należy modyfikować dawki leków w zależności od
wieku chorych i czynności nerek, a także stosować leki krócej działające, nie kumulujące się (10,21,29).
Bezobjawowy bakteriomocz (BB) nie wymaga leczenia, z wyjątkiem (1–4,7,8,10,29):
 Kobiet w ciąży: BB zwiększa ryzyko wystąpienia
objawowego ZUM, przedwczesnego porodu i małej masy urodzeniowej dziecka. Badanie bakteriologiczne moczu należy wykonać co najmniej raz
we wczesnym okresie ciąży (przy pierwszej wizycie
lub między 12. a 16. tygodniem ciąży), a w przypadku wykrycia znamiennego bakteriomoczu trzeba zastosować leczenie zgodne z wynikiem posiewu przez 3–7 dni. Następnie należy co ok. 4–6 tygodni powtarzać badanie bakteriologiczne moczu,
ponieważ nawroty występują u ok. 30% pacjentek
(nawrót leczy się na podstawie aktualnego wyniku
badania bakteriologicznego). U 1–5% kobiet z BB
w posiewie moczu stwierdza się paciorkowca grupy B (Streptococcus agalactiae), który jest najczęstszą przyczyną zagrażających życiu zakażeń noworodków w czasie porodu.
 Osób przed zabiegami urologicznymi (w tym mężczyzn przed planowaną przezcewkową resekcją
gruczołu krokowego): terapia winna być prowadzona antybiotykiem zgodnym z wynikiem posiewu moczu; należy rozpocząć ją wieczorem w
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przeddzień zabiegu i kontynuować tylko w razie
pozostawienia cewnika w pęcherzu moczowym.
 Osób przed przeszczepieniem nerki i z przeszczepioną nerką.
Należy indywidualnie rozważyć leczenie bezobjawowego bakteriomoczu u chorych na cukrzycę.
Chorzy z nawracającymi ZUM winni podlegać regularnej kontroli nefrologicznej i/lub urologicznej (zależnie od potrzeb). Wskazane są okresowe badania
ogólne i posiewy moczu, ocena wydolności nerek
(stężenie kreatyniny w surowicy, określenie eGFR),
monitorowanie ciśnienia tętniczego, USG układu moczowego. U dzieci ważna jest ocena rozwoju somatycznego.

Profilaktyka

Podstawowe znaczenie, zarówno w zapobieganiu
wystąpienia pierwszego incydentu ZUM, jak i nawrotów zakażenia ma przyjmowanie dużej ilości płynów
w celu wymuszenia obfitej diurezy. Istotne jest częste
regularne oddawanie moczu z całkowitym opróżnieniem pęcherza moczowego. Zalecenia w profilaktyce
ZUM obejmują także (1,2,10,13,15,17,21):
 leczenie wad anatomicznych i zaburzeń czynnościowych układu moczowego;
 przestrzeganie higieny intymnej z użyciem środków odpowiednio dobranych do wieku i płci; u
małych dzieci konieczne jest częste zmienianie pieluch oraz dokładne mycie zewnętrznych narządów
moczowo-płciowych;
 profilaktykę i leczenie zaparć; w przypadku nawykowych zaparć należy wprowadzić stosowne leczenie;
 leczenie zapaleń narządu rodnego;
 oddanie moczu po stosunku płciowym i bezpośrednio przed snem;
 unikanie kąpieli w niekontrolowanych zbiornikach
wodnych, a także w wannie z dodatkiem środków
pieniących;
 stosownie preparatów żurawiny; mechanizm działania żurawiny amerykańskiej (Vaccinium macrocarpon) polega na hamowaniu adhezji do uroepithelium bakterii posiadających fimbrie, modulacji
ekspresji genów bakterii (co prowadzi do spadku
liczby P fimbrii), zwiększeniu stężenia w moczu
białka Tamma-Horsfalla; nie potwierdzono właściwości zakwaszających żurawiny; u kobiet, zwłaszcza z ZUM o charakterze nawrotowym, przyjmujących żurawinę przez 12 miesięcy wykazano istotne

obniżenie liczby objawowych ZUM (30); doniesienia na temat skuteczności stosowania żurawiny u
dzieci nie są jednoznaczne – niektórzy stwierdzili
zmniejszenie częstości występowania incydentów
ZUM, inni nie obserwowali spadku liczby nawrotów, ale odnotowali łagodniejszy ich przebieg ze
zmniejszeniem dni koniecznej antybiotykoterapii
(31,32);
 regularne kontrole nefrologiczne i urologiczne u
osób z obciążającymi schorzeniami układu moczowo-płciowego.
U kobiet w okresie postmenopauzalnym profilaktyka nawrotu ZUM polega na stosowaniu kremów dopochwowych z estrogenami, które przez zmianę pH
hamują namnażanie się patogennych bakterii w
przedsionku pochwy (10,13).
U pacjentów z cewnikiem w pęcherzu moczowym
należy przestrzegać zasad aseptyki (częste wymiany
cewnika, zachowanie zasady grawitacji, nie pozostawianie cewnika u chorych ze skąpomoczem). Stosowanie środków antyseptycznych w okolicy ujścia cewki i płukanie pęcherza roztworem antybiotyków jest
nieskuteczne (17,21,25).
Obecnie nie zaleca się profilaktycznego podawania
antybiotyków lub chemioterapeutyków w celu zapobiegania nawrotom ZUM u dzieci. Liczne metaanalizy
nie wskazują na skuteczność takiego postępowania
(7,8,27,33). Niektórzy rekomendują profilaktyczną
farmakoterapię tylko u dzieci poniżej 1. roku życia z
odpływami pęcherzowo-moczowodowymi (OPM) wy-

krytymi po ZUM przebiegającym z gorączką (wszystkie stopnie OPM) oraz OPM wykrytymi w badaniach
przesiewowych (IV–V stopień OPM). U dzieci powyżej
1. roku życia profilaktykę lekową zaleca się jedynie w
przypadkach współwystępowania blizn w korze nerek, zespołu dysfunkcji wydalania i nawracających gorączkowych ZUM. Należy podkreślić, iż powyższe postępowanie pozostaje przedmiotem dyskusji (8,12).
U dorosłych z nawracającymi ZUM można podawać
profilaktycznie małą dawkę trimetoprimu (100 mg)
lub nitrofurantoiny (50–100 mg) na noc codziennie
lub co drugi dzień. W tych przypadkach decyzja powinna zależeć od częstości nawrotów ZUM, ich rodzaju, możliwych objawów ubocznych przewlekłego leczenia, współpracy z pacjentem, w tym przestrzegania przez niego zasad leczenia niefarmakologicznego,
a także stylu życia chorego, a u kobiet – planowania
zajścia w ciążę. Jeżeli nawroty ZUM wiążą się ze stosunkami płciowymi, chemioterapeutyk należy podać
przed stosunkiem lub po nim w ciągu 2 godzin (trimetoprim 100 mg) (2,6,26,33,34).
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