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Інфекції сечовивідних шляхів є найбільш поширеними 

бактеріальними інфекціями у жінок, при чому половина з них 

переносить принаймні один епізод ІСШ у своєму житті. Більшість 

ІСШ у жінок - гострий неускладнений цистит, викликаний 

Escherichia coli (86 відсотків), Staphylococcus saprophyticus (4 

відсотки), Klebsiella (3 відсотки), Proteus (3 відсотки), Enterobacter 

(1,4 відсотка), Citrobacter (0,8 відсотків) Enterococcus (0,5 відсотка). 

Хоч гострий неускладнений цистит не може вважатись 

серйозним захворюванням, якість життя пацієнтів значно 

знижується. В одному дослідженні, серед жінок з гострим 

неускладненим циститом, майже половина учасників 

повідомили, що через симптоми захворювання вони змушені були 

пропустити роботу або навчання. Крім того, половина з них 

повідомляли про уникнення сексуальної активності в середньому 

на один тиждень.  

 

Діагностика 

 

Анамнез - це найважливіший інструмент діагностики гострого 

неускладненого циститу, його слід доповнювати фізикальним 

оглядом та аналізом сечі. Також важливо виключити більш 

серйозну складну ІСШ. Під діагнозом гострого неускладненого 

циститу мається на увазі неускладнена ІСШ у 

передклімактичному періоді, у невагітної жінки без відомих 

урологічних патологій або супутніх захворювань. 

 

 

 

 



 

 

Характеристика ускладнених та неускладнених ІСШ 

Неускладнені 

Імунокомпетентні 

Без супутньої патології 

Без відомих урологічних 

патологій 

Не вагітні на даний момент 

Не в період клімаксу 

 

Ускладнені 

ІСШ в дитинстві 

Імунодефіцит 

Підлітковий вік чи клімакс 

Вігітність 

Порушення обміну речовин 

(ЦД) 

Урологічна патологія 

(конкременти, стенти, 

полікістоз нирок) 

 

 ІСШ у чоловіків вважаються завжди ускладненими 

 

Класичними симптомами ураження нижніх сечових шляхів є 

дизурія, часте сечовипускання невеликими порціями та 

імперативний позов до сечовипускання.  Іноді може виникати 

гематурія; надлобковий біль та дискомфорт зустрічається 

рідше. Представлення клініки з одним або декількома 

симптомами може розглядатися як цінний діагностичний тест 

сам по собі. Крім того, ймовірність гострого неускладненого 

циститу менша, якщо пацієнт повідомляє про вагінальні 

виділення або вагінальний дискомфорт. Проспективне 

дослідження 796 сексуально активних молодих жінок виявило 

фактори ризику, які допомагають діагностувати ІСШ, включаючи 

нещодавній статевий акт, використання діафрагми зі 

сперміцидом  та рецидивуючі інфекції сечовивідних шляхів.  

 



Для багатьох пацієнтів доступ до медичної допомоги може бути 

утруднений. Два останніх дослідження показали, що деякі жінки, 

які самостійно виявляють у себе симптоми ІСШ, можуть 

консультуватися з лікарем та отримувати лікарські призначення 

за допомогою телефонного зв'язку. Пацієнти, у яких був гострий 

неускладнений цистит раніше, зазвичай точно діагностують 

наступний епізод. В одному дослідженні 172 жінок з 

рецидивуючою ІСШ в анамнезі самостійно діагностували ІСШ 

на підставі симптомів та самостійно лікувались антибіотиками.  

 

Фізикальне обстеження та діагностичні тестування 

 

Фізикальне обстеження пацієнтів з гострим неускладненим 

циститом зазвичай не виявляє відхилень від норми, за винятком 

10-20% жінок з надлобковим болем. Гострий пієлонефрит слід 

підозрювати, якщо пацієнт погано себе почуває, є постійна 

втома, супутня лихоманка, тахікардія або болючість в місці 

проекції нирок.  

 

Зручність та низька вартість діагностичної тест-смужки роблять її 

загальним діагностичним інструментом, вона є підходящою 

альтернативою аналізу сечі та мікроскопії сечі у  діагностиці 

гострого неускладненого циститу. Нітрити і лейкоцитарна 

естераза  є найбільш точними показниками гострого 

неускладненого циститу у жінок, які мають відповідні симптоми. 

Культуральні дослідження сечі рекомендуються тільки для 

пацієнтів з підозрою на гострий пієлонефрит; пацієнти з 

симптомами, які не зникають або які повторюються протягом 

двох-чотирьох тижнів після завершення лікування; і пацієнтів, у 

яких є атипові симптоми.  

 

Кількість колоній більше або рівна 103 КУО на мл уропатогена - 

є діагностичною ознакою гострого неускладненого циститу.  

Однак дослідження показали, що навіть більше 102  КУО на мл 

у жінок з типовими симптомами вказують на ІСШ. Регулярний 



аналіз сечі після появи виписки або у пацієнтів, що не мають 

симптомів не потрібний.  

 

Інші обстеження, окрім аналізів сечі рідко необхідні для 

діагностики гострого неускладненого циститу. Пацієнтам, з 

нетиповими симптомами гострого неускладненого циститу і 

тим, хто не відповідає на відповідну антимікробну терапію, 

можуть знадобитися дослідження, такі як комп'ютерна 

томографія або ультрасонографія, щоб виключити 

ускладнення або іншу патологію. 

 

Міжнародні рекомендації в клінічній практиці 

 

У 2010 році група міжнародних експертів оновила керівні 

принципи Комітету з інфекційних захворювань США (IDSA) 1999 

року по лікуванню гострого неускладненого циститу та 

пієлонефриту у жінок. Група розглянула літературу, в тому числі 

Кокранівську базу даних систематичних оглядів, і надала 

засновані на фактичних даних керівні принципи з лікування для 

жінок з неускладненим бактеріальним циститом та 

пієлонефритом. IDSA співпрацювала з Європейським 

товариством клінічної мікробіології та інфекційних захворювань, 

запрошувала представників з різних географічних районів та 

лікарів широкого кола спеціальностей, включаючи урологію, 

акушерство та гінекологію, екстрену медицину, сімейну 

медицину, внутрішню медицину та інфекційні захворювання. 

Оцінки рівня доказовості були віднесені до рекомендацій по 

використанню протимікробних препаратів для лікування 

неускладнених ІСШ. 

 

Лікування 

 

Жоден окремий препарат не вважається кращим для лікування 

гострого неускладненого циститу у відповідності з керівними 

принципами 2010 року, і вибір між рекомендованими 



агентами повинен бути індивідуалізований. Вибір антибіотика 

залежить від ефективності препарату, ризику несприятливого 

впливу, швидкості резистентності і схильності до супутнього 

пошкодження (тобто Екологічні побічні ефекти 

антибіотикотерапії, які можуть сприяти поширенню 

резистентних організмів, а також колонізації або інфекції з 

множинною стійкістю до препаратів). Крім того, лікарі повинні 

враховувати вартість, доступність і особливості пацієнта, такі як 

алергія в анамнезі. В середньому, пацієнти почнуть відмічати 

полегшення симптомів протягом 36 годин після початку 

лікування.  

 

 

Препарати для лікування гострого неускладненого циститу: 

Лінія Препарат 

Перша 

 Нітрофурантоїн 100 мг 2 р.д. 5 днів 

 Фосфоміцин 3 г одноразово 

 Триметоприм/ 

Сульфаметоксазол 
160/800 мг  2 р.д. 3 дні 

Друга 

 Ципрофлоксацин 250 мг 2 р.д. 3 дні 

 Левофлоксацин 250 мг 3 дні 

 Офлоксацин 200 мг 3 дні 

Третя 

 Амоксицилін КВ 500/125 мг 2 р.д. 7 днів 

 Цефподоксим 100 мг 2 р.д. 7 днів 

 

Існує кілька препаратів першої лінії, рекомендованих IDSA для 

лікування гострого неускладненого циститу. Нові дані 

підтверджують використання нітрофурантоїну  і фосфоміцину 

в якості терапії першої лінії. Зверніть увагу, що тривалість терапії 

нітрофурантоїном знижується до п'яти днів у порівнянні з 

попередніми рекомендаціями IDSA протягом семи днів, 



грунтуючись на результатах досліджень, що показують 

ефективність при більш короткій тривалості терапії.  

 

Фторхінолони (тобто офлоксацин, ципрофлоксацин) 

вважаються протимікробними препаратами другогої ліннії і 

підходять в деяких випадках, наприклад, коли у пацієнтів є 

алергія на препарати першої лінії. Хоча фторхінолони 

ефективні, у них є значні побічні дії, тому їх призначення слід 

розглядати для пацієнтів з більш серйозними інфекціями, ніж 

гострий неускладнений цистит. Деякі протимікробні препарати 

(наприклад, бета-лактамні антибіотики, амоксицилін / 

клавуланат, цефаклор і цефподоксим) можуть бути в 

альтернативі, якщо у пацієнтів є непереносимість інших 

препаратів. Незважаючи на широке використання продуктів 

журавлини для лікування ІСШ, немає ніяких доказів, що вони 

покращують перебіг захворювання.  

 

Резистентність  

 

Бета-лактамні антибіотики не рекомендуються в якості терапії 

першої лінії для гострого неускладненого циститу через стійкість 

кишкової палички до них вище 20 %. Зазвичай стійкість до 

фторхінолонів становить менше 10% в Північній Америці і 

Європі, але за останні роки резистентність продовжує зростати. 

Щоб зберегти ефективність фторхінолонів, вони не 

рекомендуються в якості першої лінії. Фосфоміцин і 

нітрофурантоїн зберігають високі показники активності in vitro в 

більшості регіонів.  
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