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За класифікацією Європейської асоціації урологів

(EAU, 2011) виділяють уретрит, цистит, пієлонефрит (ПН),

уросепсис. На рисунку 1 наведено інтегральний аналіз ста�

нів у разі ІСС, розроблений експертами EAU (2011).

Перенесені в дитинстві інфекції, урологічні операції

та наявність сечокам’яної хвороби підвищують ризик

розвитку ускладнень ІСС. Рецидивуючий пієлонефрит

і цистит слід оцінювати як ускладнені або хронічні ІСС,

якщо має місце більше 3 епізодів протягом року або

2 упродовж 6 міс (National Guideline Clearinghouse

(NGC) Guideline Synthesis, UTI, 2008).

Збудники
Збудником ІСС найчастіше (у 80% випадків) є грам�

негативні мікроорганізми (переважно кишкова паличка,

протей, клебсієла, ентерокок), рідше – грампозитивні,

а саме стафілококи, що характерно для хронічних латен�

тних процесів.

Гематогенні інфекції сечового тракту, що переважно

спостерігаються в дітей, можуть бути обумовлені такими

мікроорганізмами: Staphylococcus aureus, Candida spp.,

Salmonella spp., Mycobacterium tuberculosis. Також це мо�

же бути наслідком наявності катетера або проведення

антибактеріальної терапії.

У пацієнтів дорослого віку, навпаки, частіше має міс�

це висхідний шлях інфікування, нерідко в асоціації зі

збудниками статевих інфекцій; при цьому кишкова па�

личка може потрапляти в нирки навіть за відсутності

уродинамічних порушень.

Однократна постановка катетера в сечовий міхур

в амбулаторних пацієнтів призводить до сечової інфек�

ції в 1�2% випадків. Перебування катетера з відкритою

дренажною системою протягом 3�4 днів призводить до

бактеріурії майже в 100% випадків. Використання за�

критих дренажних систем, у тому числі обладнаних кла�

паном для запобігання ретроградному току, затримує

розвиток інфекції, але не перешкоджає цьому. Вважа�

ється, що бактерії мігрують між уретрою і катетером, що

й обумовлює розвиток бактеріурії майже в усіх пацієнтів

протягом 4 тиж.

Шлях проникнення інфекції визначає переважну ло�

калізацію мікробного процесу: у дітей – у корковому

шарі та в інтерстиції, в дорослих – у чашечках, мисці та

інтерстиції.

Діагностичні критерії
Аналіз сечі, у тому числі з використанням методу тест�

смужки (рис. 2), оцінкою наявності лейкоцитів,

еритроцитів і визначенням нітритів, рекомендується

як рутинне дослідження для встановлення діагнозу

(рівень доказів 4; ступінь рекомендації C). Рівень коло�

нієутворюючих одиниць (КУО) >104/мл є ознакою діа�

гностично значущої бактеріурії (2b; C).

Цистит діагностується на підставі частих болючих се�

човипускань (особливо наприкінці сечовипускання),

дизурії, імперативних позивів до сечовипускання, болю

внизу живота та бактеріурії понад 103 мікробних тіл

в 1 мл середньої порції сечі або будь�якої бактеріурії, ви�

значеної методом надлобкової пункції (табл. 1). Нерідко

у випадку циститу спостерігається термінальна еритро�

цитурія. Наявність клінічних проявів у разі нижчого рів�

ня бактеріурії може свідчити про латентну ІСС.

У 25�50% жінок, які перенесли гострий цистит, протя�

гом року розвиваються спорадичні рецидиви захворю�

вання. У чоловіків гострий цистит зустрічається дуже

рідко (6�8 епізодів на рік на 10 тис. чоловіків 21�50 років)

і вимагає урологічного обстеження у зв’язку з подібністю

симптомів до інших захворювань урогенітального тракту

та необхідністю виключити обструкцію сечових шляхів.

Пієлонефрит (ПН) належить до інфекцій верхніх се�

чових шляхів. ПН документується на підставі екстраре�

нальних симптомів – фебрильної температури тіла, ін�

токсикації, болю в ділянці живота або попереку, нейтро�

фільного лейкоцитозу, збільшення ШОЕ і ренальних

ознак (бактеріурії >104 КУО/мл, нейтрофільної лейко�

цитурії, мікропротеїнурії, pH ≥6,5, позитивного тесту на

нітрити). Рецидив гострого ПН документується за наяв�

ності клініко�лабораторної симптоматики та виявлення

того ж збудника, що й у дебюті захворювання. Реінфек�

цію визначають за наявністю ознак ПН у разі виявлення

іншого серотипу або іншого інфекційного агента за ре�

зультатами бактеріологічного аналізу сечі.

Для верифікації аномалій розвитку та обструктивних

порушень проводиться ультразвукове дослідження

(УЗД), мікційна цистографія (після нормалізації аналізів

сечі) у дітей. УЗД верхнього сечового тракту слід викону�

вати також для виключення сечокам’яної хвороби (4; C).

Додаткові дослідження, як, наприклад, проведення

спіральної томографії, екскреторної урографії або рено�

сцинтиграфії з DMSA, слід розглядати як необхідну

опцію, якщо в пацієнтів зберігається фебрильна темпе�

ратура протягом 72 год після початку лікування анти�

біотиками (4; C).

Лікування ІСС
Основним методом лікування ІСС є антимікробна те�

рапія, доказових даних про ефективність інших методів

немає.

Терапію уретриту / уретрального синдрому проводять

одноразовою добовою дозою фосфоміцину, азитроміци�

ну чи 3�денним курсом фторхінолону. Доцільність вибо�

ру терапевтичного підходу визначається трьома голов�

ними факторами: наявністю в анамнезі ознак, що вказу�

ють на зменшення захисних властивостей сечових шля�

хів; наявністю елементів обструкції та відокремлених

вогнищ бактеріовиділення; виявленням таких мікроор�

ганізмів, як анаероби, мікроаерофіли, Chlamydia tra�

chomatis, Mycoplasma genitalium i М. hominis, Ureaplasma

urealiticum, найпростіші.

Для лікування гострого циститу використовують

3�денний курс фторхінолону (ципро�, левофлоксацину)

чи цефалоспорину ІІІ покоління або 5�денний курс

уроантисептика (фурагіну, триметоприму/сульфамето�

ксазолу, нітрофурантоїну). У випадку рецидивування

проводяться заміна препарату, продовження терміну

лікування на 2 дні (5 діб фторхінолону або цефалоспори�

ну, 7 діб уроантисептика), діагностика захворювань, що

передаються статевим шляхом, та призначається трива�

ле профілактичне лікування (табл. 2).

У випадку виявлення найпростіших, мікроаерофілів,

анаеробів або збудників із невизначеним положенням

в таксономічному ряду раціональним є такий підхід:

у першу чергу лікування, направлене на ерадикацію

найпростіших та кліщів, що можуть бути факультатив�

ними господарями для інших збудників; далі (або одно�

часно) застосування засобів, активних щодо гарднерел

та анаеробів; ліквідація хламідій, уреаплазм, мікоплазм.

Таким чином, тривалість лікування циститу збільшуєть�

ся до 3 тиж і потребує призначення імідазолових і хіно�

лонових похідних (метронідазолу, орнідазолу, теноніт�

розолу, німоразолу, ципрофлоксацину, офлоксацину, ле�

вофлоксацину, моксифлоксацину) чи азитроміцину. Пі�

сля ліквідації проявів циститу у пацієнтів жіночої статі

доцільно застосування з метою профілактики дози уро�

антисептика, що становить 1/3�1/4 терапевтичної, на

ніч протягом 1�6 міс.

Препаратами першого вибору в лікуванні статевих ін�

фекцій, зумовлених U. urealyticum, є рокситроміцин,

кларитроміцин (7�10 діб), C. trachomatis – азитроміцин,

левофлоксацин (7 діб), M. genitalium и М. hominis – ро�

кситроміцин, кларитроміцин, моксифлоксацин (7 діб),

T. vaginalis – орнідазол або німоразол (5�7 діб).

Підходи до лікування циститу в дітей не відрізняють�

ся від таких у дорослих, окрім невикористання фторхі�

нолонів як препаратів першого ряду вибору. Діагностика

статевих інфекцій дітям проводиться за наявністю IgG

Інфекції сечових шляхів та сучасна
антибактеріальна терапія

Інфекції сечової системи (ІСС) є одними з найпоширеніших у структурі інфекційної патології загалом.
Нераціональна антибактеріальна терапія може призводити до зниження функції нирок за рахунок

тубулоінтерстиціального процесу, що в поєднанні з порушеннями уродинаміки є фактором ризику
прогресуючого ураження органа. Таким чином, актуальність проблеми інфекційного ураження сечових
шляхів і нирок обумовлена значною поширеністю та високим ризиком хронізації процесів.
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Рис. 1. Класифікація EAU (2011)
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Рис. 2. Використання тест5смужки для діагностики ІСС

Таблиця 1. Критерії постановки діагнозу ІСС відповідно
до протоколів IDSA/ESCMID

Нозологія Клінічні симптоми Лабораторні дані

Гострий цистит

Дизурія, часті болючі
сечовипускання, відсутність
клінічних симптомів
протягом останнього місяця

Лейкоцитурія ≥103/мм
Кількість КУО ≥103/мм

Гострий
неускладнений
пієлонефрит

Лихоманка, озноб, біль у
животі або в попереку за
відсутності інших порушень
і вад розвитку

Лейкоцитурія ≥103/мм
Кількість КУО ≥103/мм

Ускладнені
інфекції
сечових шляхів

Будь�які комбінації
вищезазначених симптомів
за наявності факторів
ризику

Лейкоцитурія ≥103/мм
Кількість КУО ≥104�5/мм

Таблиця 2. Емпірична антибактеріальна терапія гострого
неускладненого циститу в жінок перименопаузального

віку без супутньої патології

Препарат Добова доза Тривалість
лікування 

Фосфоміцину трометамол 3 г разово 1 день

Нітрофурантоїн 50 мг кожні 6 год 7 днів

Нітрофурантоїн мікрокристалічний 100 мг 5�7 днів

Фурагін 100 мг 3 р/день 5 днів

Триметоприм/сульфаметоксазол 960 мг 2 р/добу 5 днів

Альтернативні

Ципрофлоксацин 250 мг 2 р/добу 3 дні

Левофлоксацин 250 мг щодня 3 днів

Норфлоксацин 400 мг 2 р/добу 3 дні

Офлоксацин 200 мг 2 р/добу 3 дні

Цефподоксим проксетил 100 мг 2 р/добу 3 дні

Цефіксим 400 мг/добу однократно 3 дні
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до відповідних збудників (уреаплазми, хламідії) з друго�

го епізоду ІСС.

У жінок у менопаузі, окрім вищезаначених препаратів,

доцільно використовувати замісну місцеву або системну

гормональну терапію після консультації гінеколога.

Чоловіки віком від 15 до 50 років украй рідко стражда�

ють на цистит. Їм показана терапія фторхінолонами з мі�

німальною тривалістю 7 діб (4; B).

Критеріями одужання у випадку циститу вважаються

відсутність скарг і відсутність порушень в аналізах сечі

протягом одного року диспансерного спостереження.

Принципи лікування ПН
У разі ПН проводять етіотропну (призначення антибі�

отиків), патогенетичну (дезінтоксикацію) терапію; сим�

птоматичне (жарознижувальні засоби) та профілактич�

не лікування після досягнення ремісії – т. зв. схема 3+.

Ведення пацієнта з ПН передбачає можливість як ам�

булаторного, так і стаціонарного лікування. Показанням

для стаціонарного лікування є необхідність парентераль�

ного застосування антибіотика, жарознижувального за�

собу та проведення дезінтоксикаційної терапії. Слід від�

значити, що внутрішньом’язове введення антибіотиків

як у дорослих, так і в дітей (після 1�го місяця життя) сьо�

годні не практикується. У легких і помірної важкості ви�

падках гострого неускладненого ПН зазвичай достатньо

пероральної терапії протягом 10�14 днів (1b; B).

Фторхінолони впродовж 7�10 днів можуть бути реко�

мендовані як терапія першого вибору, якщо резистент�

ність E. coli до них нижча за 10% (1b; A). Серед препа�

ратів вказаної групи найчастіше призначають ципро�

флоксацин, левофлоксацин, гатифлоксацин. За ви�

користання підвищеної дози фторхінолону тривалість

лікування може бути зменшена до 5 днів, наприклад

ципрофлоксацин 0,75 г 2 р/день або левофлоксацин

0,75 г 1 р/день (1b; B). Проте зростання резистентності

E. coli до фторхінолонів обмежує їх емпіричне викори�

стання. Альтернативою фторхінолонам є пероральні

цефалоспорини ІІІ покоління, наприклад цефіксим

або цефтибутен (1b; B) (табл. 3).

Найчастіше як стартову терапію використовують це�

фалоспорин ІІІ покоління парентерально протягом 3 діб

із переходом на цефіксим перорально протягом 7 діб або

фторхінолони. Курс лікування у випадку неускладнено�

го ПН триває 10 діб.

Амоксицилін/клавуланат не рекомендується як препа�

рат першого вибору для емпіричної оральної терапії гост�

рого ПН (4; B) і призначається, якщо підтверджена наяв�

ність чутливого до нього грампозитивного збудника (4; C).

У регіонах із високою резистентністю до фторхіно�

лонів і поширеністю β�лактамазпродукуючих штамів

E. coli (>10%) початкову емпіричну терапію аміногліко�

зидом або карбапенемом слід розглядати як пріоритетну,

доки за результатами мікробіологічних досліджень не

будуть рекомендовані до використання інші пероральні

препарати (4; B).

Хворим на важкий ПН, які не можуть приймати

препарати перорально через наявність системних симп�

томів (нудоти, блювання тощо), призначають паренте�

ральний антибіотик як стартовий.

За рівня резистентності E. coli <10% призначають

фторхінолони (1b; B) або цефалоспорини ІІІ покоління

(1b; B). У разі резистентності E. coli ≥10% до зазначених

антибіотиків використовують аміноглікозиди або карба�

пенеми (1b; B). Амінопеніцилін/сульбактам признача�

ють за наявності грампозитивних патогенів (4; B).

Показаннями до госпіталізації є неможливість лікві�

дації ускладнень або наявність клінічних симптомів сеп�

сису (4; B). Для верифікації останнього використовують

тест на прокальцитонін. Після покращення стану паці�

єнт переводиться на пероральний прийом вищеназва�

них антибіотиків, якщо виявлений мікроорганізм чут�

ливий до них, до завершення 1�2�тижневого курсу ліку�

вання (1b; B) (табл. 4, 5).

У випадках, коли ПН викликається специфічними

збудниками, наприклад Corynebacterium urealyticum

(ПН з лужною сечею, еритроцитами, струвітними крис�

талами та інкрустацією мисок і сечоводів) або туберку�

льозною паличкою (абактеріальна лейкоцитурія), по�

трібне призначення відповідних препаратів (ванкоміци�

ну, протитуберкульозних ліків тощо). Наявність ентеро�

бактера або резистентного стафілокока потребує при�

значення лінезоліду 600 мг двічі на добу.

Критеріями переходу на пероральний прийом

антибіотиків є нормалізація температури, регресія ознак

інтоксикації та локальної симптоматики, покращення

показників аналізів крові і сечі.

Усунення дегідратації здійснюється шляхом водного

навантаження, дезінтоксикація – застосуванням дезін�

токсикаційних препаратів. За відмови від перорального

прийому рідини, ознак дегідратації, значного інтокси�

каційного синдрому проводиться інфузійне введення

5% розчину глюкози або фізіологічного розчину.

У разі гіпертермії застосовуються жарознижувальні за�

соби – парацетамол, німесулід (для дітей віком понад 12

років), у тому числі парацетамол для внутрішньовенного

введення (у пацієнтів з масою тіла понад 10 кг або у вагіт�

них). У випадках больового синдрому призначаються ан�

тиспастичні препарати, наприклад прифінію бромід.

У ході подальшого спостереження за пацієнтами з ПН

після одужання за відсутності скарг не доведена доціль�

ність регулярного проведення аналізів сечі і культураль�

них досліджень сечі (4; C). За відсутності позитивної ди�

наміки симптомів протягом 3 діб або у випадку рециди�

ву захворювання протягом 2 тиж необхідно провести

культуральне дослідження сечі та УЗД нирок,

комп’ютерну томографію (КТ) або реносцинтиграфію

(4; B). Якщо урологічна патологія не виявлена, слід при�

значити антибіотик із урахуванням чутливості мікроор�

ганізмів, виявлених за допомогою культурального

дослідження сечі (4; B). У разі рецидиву ПН з тим самим

збудником слід провести додаткові дослідження для ви�

явлення факторів, що ускладнюють перебіг захворюван�

ня (4; C) (рис. 3).
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Нудота, блювання, 
інтоксикація

Клінічні ознаки ПН
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продовження 
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контролем до 7#14 діб

Відсутність ефекту або 
погіршення: перехід на 
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госпіталізація

Клінічне покращення 
протягом 72 год: перехід 
на пероральну терапію 

та амбулаторне 
лікування протягом

7#14 діб

Відсутність ефекту або 
погіршення, 
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стаціонарне лікування

Культуральне 
дослідження сечі на 4#й 
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Додаткові клінічні та 
урологічні дослідження, 
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обструкції або абсцесу; 

тривалість терапії –
2#3 тиж

Культуральне 
дослідження сечі на 4#й 

день (опційно) або 
5#10#ту добу

Додаткові клінічні та 
урологічні дослідження, 

дренаж за наявності 
обструкції або абсцесу; 

тривалість терапії –
2#3 тиж

Ципро# або 
левофлоксацин

Захищений 
амінопеніцилін

Цефалоспорин ІІІ 
покоління

ТМП/СМК (лише за 
встановленої чутливості)

Ципро# або 
левофлоксацин

Захищений 
амінопеніцилін або 

піперацилін
Цефалоспорин ІІІ 

покоління
Аміноглікозид

Таблиця 3. Класифікація цефалоспоринів

Покоління Пероральні Парентеральні

ІІ Цефуроксим аксетил Цефуроксим

ІІІ

Цефіксим 

Цефтибутен 

Цефподоксим 

Цефотаксим 

Цефтріаксон/сульбактам 

Цефоперазон + сульбактам 

Цефтазидим 

IV Цефепім

Таблиця 5. Стартова терапія за важкого перебігу ПН

Антибактеріальний препарат Доза

Ципрофлоксацин 400 мг 2 р/день

Левофлоксацин1 250#500 мг/добу

Левофлоксацин 750 мг 1 р/день

Альтернативно

Цефотаксим2 2 г 3 р/день

Цефтріаксон1, 4 1#2 г/добу

Цефтазидим2 1#2 г 3 р/день

Цефепім1, 4 1#2 г 2 р/день

Амоксицилін/клавуланат2, 3 1,5 г 3 р/день

Піперацилін/тазобактам1, 4 2,5#4,5 г 3 р/день

Гентаміцин2 5 мг/кг/добу

Амікацин2 15 мг/кг/добу

Ертапенем4 1 г/добу

Іміпенем/циластатин4 0,5/0,5 г 3 р/день

Меропенем4 1 г 3 р/день

Дорипенем4 0,5 г 3 р/день

Примітки:
1менші дози досліджені, але вищі рекомендуються спеціалістами;
2не вивчались як монотерапія в разі гострого неускладненого ПН;
3переважно за наявності грампозитивних патогенів;
4аналогічне призначення як для неускладненого, так і для ускладненого процесу.

Рис. 3. Клінічне ведення ПН

Таблиця 4. Препарати, рекомендовані для емпіричної
терапії гострого неускладненого ПН

Препарати для пероральної терапії

Антибактеріальний препарат Добова доза Тривалість
терапії

Ципрофлоксацин* 500#750 мг двічі 7#10 днів

Левофлоксацин* 250#500 мг/добу 7#10 днів

Левофлоксацин 750 мг/добу 5 днів

Альтернативно (клінічно, але не еквівалентно
фторхінолонам за мікробіологічною активністю)

Цефподоксим проксетил 200 мг двічі 10 днів

Цефіксим 400 мг/добу 10 днів

Тільки в разі визначеної чутливості мікроорганізму до цих
препаратів (не для емпіричної терапії) 

Триметоприм/сульфаметоксазол  160/800 мг двічі 14 днів

Амоксицилін/клавуланат** 0,5/0,125 г/добу 14 днів

Примітки: *менші дози досліджені, але вищі рекомендуються спеціалістами;
**застосовується переважно для грампозитивних мікроорганізмів, не вивчався
в монотерапії.
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