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Bakterie vyvolávající infekce dol-
ních cest močových jsou převážně
endogenního původu. Z důvodů ana-
tomické blízkosti urogenitálního sys-
tému a konečníku jsou představovány
zejména zástupci střevní bakteriální
mikroflóry: v drtivé většině případů se
jedná o Escherichia coli, méně časté jsou
pak Proteus mirabilis, Enterococcus
faecalis a další.

Nejčastěji (v 95 %) pronikají  tyto bak-
terie do močového traktu zvenčí přes
uretru (ascendentně). Krevní cestou do-
chází k napadení urogenitálního sys-
tému poměrně zřídka (přibližně v 5 %),
například u bakteriálních abscesů v ledvině.

� Podle lokalizace dělíme infekce močových cest na:
� infekce dolních močových cest (asymptomatická bakteriurie,
akutní cystitida, chronická a recidivující cystitida), 
� infekce horních částí uropoetického traktu (akutní a chronická
pyelonefritida).

� K rozlišení se obvykle využívá 
následujících klinických kritérií:
� Infekce dolních močových cest jsou charakterizovány těžkostmi při

močení – pocitem pálení a štípání, častějším nutkavým močením, supra-
pubickou bolestí, tlakem nebo pocitem plnosti. Obvykle se nevyskytuje
horečka.

� Pyelonefritida je charakteristická celkovými příznaky: horečkou,
zimnicí, třesem, lumbální citlivostí a bolestivostí. Za nejspolehlivější kri-
térium infekčního postižení ledvin a horních močových cest je považována
horečka nad 38 oC. Vyskytnout se mohou též nauzea, zvracení a průjem.

U pacientů s normálním uropoetickým systémem probíhají obvykle
infekce nekomplikovaně. Komplikované infekce se vyskytují zejména při
strukturním nebo funkčním postižení nebo v přítomnosti dalších celkových
onemocnění, která ulehčují rozvoj infekce močových cest (typicky diabetes
mellitus, pacienti s imunodeficiencí). 

Antibiotická terapie
U nekomplikovaných a nerecidivujících infekcí dolních močových cest

u žen se upřednostňují krátkodobé režimy. Může se jednat o jednorázovou
léčbu nebo třídenní podávaní antibiotik/chemoterapeutik. Z důvodů roz-
šiřující se rezistence se praxe přiklání k třídennímu režimu. U pacientů s kom-
plikujícími faktory se upřednostňuje delší (7–10denní) režim. U mužů jsou
časté komplikující faktory (invaze bakterií do prostaty a ledvin), proto u nich
nejsou krátkodobé režimy vhodné. Doporučená délka léčení je 7 dní.
Podobně je tomu u gravidních žen nebo při rekurentních infekcích. 

U obou pohlaví se nejčastěji používají fluorochinolony, β-lakta-mová
antibiotika a kotrimoxazol. Ve druhé linii jsou nitrofurantoin a fosfomycin
trometamol  (pozn. red.: v současnosti v ČR není registrován).

Je vhodné zdůraznit, že používání antibiotik/chemoterapeutik lze
považovat za rizikový faktor selekce rezistentních kmenů a u opakovaných
infekcí by mělo být použití antibiotik/chemoterapeutik omezeno pouze na
klinicky prokázané citlivé antibakteriální agens.  

Fluorochinolony
Fluorochinolony patří v současné době k nejpoužívanějším chemotera-

peutikům u infekcí močových cest. Působí baktericidně a při krátkodobé
léčbě jsou velmi dobře snášeny.  V léčbě akutní nekomplikované infekce
močových cest u dospělých se obvykle používají:

� ciprofloxacin: 250–500 mg ve dvou
denních dávkách, 
� ofloxacin: 200–400 mg ve dvou den-
ních dávkách,
� norfloxacin: 400–800 mg ve dvou
denních dávkách,
� pefloxacin: 400–800 mg 1x denně.

Beta-laktamová antibiotika
Aminopeniciliny (ampicilin, amoxi-

cilin) jsou volbou především u dětí,
těhotných a kojících žen, a při infekcích
vyvolaných grampozitivními koky (ente-
rokoky, stafylokoky). Kmeny E. coli jsou

však značně rezistentní a je potřeba využívat inhibitorů β-laktamáz.
Cefalosporiny druhé a vyšší generace se vyznačují vysokými kon-

centracemi v moči, možností podávaní u dětí, v graviditě a v průběhu
laktace. Výskyt nežádoucích účinků je poměrně nízký. Nejvyužívanějšími
jsou cefixim (min. 400 mg) a cefuroxim axetil (1 000 mg).

Kotrimoxazol
Kotrimoxazol je dlouholetým standardem v léčbě infekcí močových

cest. V současné době je však přibližně 15–25 % kmenů E. coli v praxi re-
zistentních, dává se proto dnes přednost fluorochinolonům. Při opakova-
ném a dlouhodobém podávání stoupá výskyt bakteriální rezistence a ne-
žádoucích účinků (nefrotoxicita, hematotoxicita), není proto vhodný pro
rekurentní infekce. 

Prevence
Imunoterapie
U recidivujících infekcí močových cest je s výhodou možné využít imu-

nomodulační terapie. Specifické bakteriální lyzáty, připravené z nej-
častějších kmenů uropatogenních bakterií stimulují nespecifické obranné
schopnosti sliznic a zvyšují tvorbu protilátek třídy IgA. Podávání je možné
začít souběžně s antibiotickou léčbou a pokračuje po dobu tří měsíců.

Další pozitivní imunomodulační účinek je v dlouhodobém pohledu
pozorován u probiotik. 

Kanadské brusinky
Obsahové látky kanadských brusinek specifickým způsobem blokují

adherenci E. coli k epitelu močových cest. Díky velmi dobré toleranci jsou
oblíbeny u pacientů i lékařů. Lze je také s výhodou použít v prevenci infekcí
močových cest u predisponovaných gravidních a kojících žen. Není je však
možné považovat je za kauzální náhradu indikované antibiotic-
ké/chemoterapeutické léčby.

Lokální aplikace estrogenů
Změny slizničního epitelu močového traktu a vagíny po menopauze

zvyšují pravděpodobnost močových infekcí. V profylaktickém podávání se
u těchto žen osvědčuje lokální podávání estrogenů.  

Postkoitální profylaxe
Pohlavní styk je jedním z rizikových faktorů v etiopatogenezi infekcí

močových cest. Při zřejmé souvislosti opakováné infekce a pohlavního
styku se proto doporučuje jednodávková postkoitální antibiotická
profylaxe (např. ciprofloxacin 250 mg). 

Režimová opatření
Základy prevence rekurentních infekcí močových cest jsou úprava

pitného a mikčního režimu, odpovídající hygienická opatření a ochrana
před prochladnutím („chladnou hlavu a nohy v teple“).
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Infekce močových cest patří mezi nejčastější 
lidská bakteriální onemocnění 

a jsou jedním z nejčastějších důvodů 
konzultace v lékárně, u praktického lékaře 

nebo specialisty. Jejich závažnost se pohybuje 
v poměrně širokém spektru, od nezávažné

asymptomatické bakteriurie až k život ohrožující
akutní pyelonefritidě se sepsí.
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