
„Poproszę coś na chory pęcherz” – z taką 
prośbą bardzo często zgłaszają się pa-
cjenci do apteki. Na pytanie farmaceuty: 
"co się dzieje?" większość z nich odpo-
wiada, że odczuwa pieczenie, parcie na 
pęcherz i jeszcze wiele innych objawów.  
ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO 
JEST JEDNĄ Z NAJCZĘSTSZYCH INFEKCJI 
ZALICZANYCH DO ZAKAŻEŃ UKŁADU 
MOCZOWEGO O PODŁOŻU BAKTERYJ-
NYM. Co więcej z danych statystycznych 
wynika, że zakażenia dróg moczowych 
występują już na drugim miejscu po grypie 
i infekcjach grypopodobnych. W większości 
przypadków dotyczą kobiet ze względu 
na ich specyficzną budowę anatomiczną. 
Znacznie rzadziej na tę przypadłość cierpią 
mężczyźni. Szacuje się, że u ok. 50% kobiet 
zakażenie to miało miejsce przynajmniej raz 
w życiu. Najczęściej występuje u młodych 
pacjentek do około 30. roku życia, gdzie 
przyczyną są kontakty seksualne, a także 
u kobiet po menopauzie, u których zmiany 
hormonalne sprzyjają infekcjom dróg moczo-
wych.

PRZYCZYNY ZACHOROWAŃ
Zdrowy pęcherz moczowy na co dzień 
bakterie zasiedlają tylko okresowo, gdyż 
są one skutecznie usuwane za pomo-
cą naszych naturalnych mechanizmów 
obronnych. Zapewniają to: wysokie 
stężenia mocznika i kwasów organicz-
nych, kwaśny odczyn moczu – pH 5.5, 
obecność różnych immunoglobulin 
oraz regularne opróżnianie pęche-
rza. Najczęstszą przyczyną zapalenia 
pęcherza moczowego jest zakażenie 
bakteriami, głównie Escherichia coli.
BLISKIE SĄSIEDZTWO UKŁADU 
MOCZOWO-PŁCIOWEGO I ODBY-
TU SPRZYJA INFEKCJOM POPRZEZ 

PRZENOSZENIE BAKTERII ZASIEDLAJĄ-
CYCH JELITA DO CEWKI MOCZOWEJ, 
ich kolonizację, a w konsekwencji rozwój 
procesu chorobowego. Dolegliwości te 
dotyczą głównie kobiet, ponieważ krót-
sza cewka moczowa ułatwia bakteriom 
przedostanie się do pęcherza. Dodatko-
wo w drogach moczowych kobiet brak 
substancji o działaniu antybakteryjnym, 
które np. znajdują się w gruczole krokowym 
u mężczyzn. Również cukrzyca sprzyja 
zapaleniom pęcherza,  gdyż w jej wyniku 
dochodzi do częstych zakażeń pochwy ini-
cjujących infekcje dróg moczowych. Z kolei 
zmiany hormonalne zachodzące w organi-
zmie kobiety ciężarnej powodują zmniejsze-
nie  perystaltyki moczowodów, utrudniając 
w ten sposób odpływ moczu i zmieniają jego 
pH na zasadowe, przez co łatwiej w ciąży 
o zakażenia. Zapalenie pęcherza jest nie-
bezpieczne dla płodu i pacjentka powinna 
zgłosić się do lekarza. Wzrasta bowiem ryzy-
ko przedwczesnego porodu. 

Wraz z wiekiem częstość zakażeń rośnie na 
skutek zaburzeń w odpływie moczu, spad-
ku estrogenów u kobiet w okresie meno-
pauzy (zmniejszeniu ulega ilość pałeczek 
kwasu mlekowego w pochwie), a także 
spadku odporności organizmu. Niespraw-
ność mechanizmów obronnych u nowo-
rodków czyni je równie podatnymi na te 
infekcje. Ważną rolę w profilaktyce zakażeń 
stanowi tu właściwa higiena i karmienie 
piersią. 

Do pozostałych przyczyn należą:

•	 łagodny przerost gruczołu krokowe-
go u mężczyzn,

•	 cewnikowanie i inne zabiegi urolo-
giczne,

•	 antykoncepcja hormonalna, a także 
mechaniczna, tj. stosowanie kapturka 
dopochwowego,

•	 wady układu moczowego,
•	 kamica układu moczowego,
•	 uszkodzenie rdzenia kręgowego,
•	 wirusy i grzyby.

JAK ROZPOZNAĆ OBJAWY?
Z reguły każdy kto chociaż raz przebył 
zapalenie pęcherza moczowego po-
trafi skutecznie rozpoznać jego objawy 
podczas kolejnej infekcji. NAJCZĘSTSZE 
SYMPTOMY TO: CZĘSTE I BOLESNE OD-
DAWANIE NIEWIELKICH ILOŚCI MOCZU, 
PIECZENIE, BOLESNE PARCIE NA PĘCHERZ, 
BÓLE WYSTĘPUJĄCE W DOLE BRZUCHA, 
UCZUCIE NIEPEŁNEGO OPRÓŻNIENIA PĘ-
CHERZA.

Chory zauważa również ciemniejszą bar-
wę moczu przypominającą kolor herbaty. 
Z kolei w badaniu ogólnym moczu wystę-
pować będą duże ilości leukocytów (ropo-
mocz), krwinek czerwonych, a także pewne 
ilości białka. Natomiast bardzo niepokoją-
cymi objawami są gorączka, ból w okolicy 
lędźwiowej, dreszcze i wymioty, ponieważ 
sygnalizują odmiedniczkowe zapalenie ne-
rek. Wtedy należy niezwłocznie zgłosić się 
do lekarza. Alarmującym symptomem bę-
dzie też nieprzyjemny zapach moczu.

Pacjenci niejednokrotnie skarżą się na 
ciągłe nawracanie infekcji dróg moczo-
wych, co spowodowane jest przez obni-
żoną odporność, przedwczesne przerwa-
nie leczenia po ustąpieniu pierwszych 
objawów, niewłaściwe stosowanie leków 
bez recepty czy zakażenie innym typem 
bakterii. Bardzo ważne jest wówczas wy-
konanie posiewu moczu.  
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NIEZAWODNA ŻURAWINA
Zapalenie pęcherza moczowego moż-
na leczyć za pomocą preparatów opar-
tych na żurawinie, która dostępna jest 
w aptece w postaci kapsułek i soków. 
OWOCE ŻURAWINY MAJĄ OGROMNE 
WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE ZE WZGLĘDU 
NA BARDZO BOGATY SKŁAD CHEMICZ-
NY. Zawarte są w nich m. in. składniki 
o silnym działaniu przeciwzapalnym. Po-
twierdzają to badania na grupie osób, 
którym podawano żurawinę przez 
2 tygodnie. Już po tygodniu leczenia 
stwierdzono wzrost stężenia kwasu sa-
licylowego w moczu, który ma działa-
nie przeciwzapalne. Żurawina zawiera 
też związki o właściwościach zakwa-
szających mocz, dzięki czemu bakterie 
ulegają zniszczeniu. Znajdziemy w niej 
również katechiny, czyli substancje prze-
ciwdziałające przyczepianiu się bakterii 
do ścianek pęcherza. Preparaty żurawi-
nowe powinno się stosować w jednej 
dawce rano lub w dwóch dawkach 
podzielonych: rano i wieczorem. Osoby 
z tendencją do kamicy nerkowej powin-
ny unikać świeżej żurawiny, a zastąpić ją 
preparatami kapsułkowymi, gdyż mają 

one 30-krotnie mniejszą ilość szczawia-
nów.

Osoby, u których infekcje stale nawra-
cają powinny profilaktycznie, regular-
nie stosować preparaty żurawinowe. 
Owoce tej rośliny zawierają w swoim 
składzie substancje, których działanie 
jest podobne do immunoglobulin A, 
stanowiących elementy naszego układu 
odpornościowego. Należy jednak wspo-
mnieć o pewnych przeciwwskazaniach 
związanych ze stosowaniem żurawiny. 
Nie jest zalecana w grupie pacjentów:

•	 z zaburzeniami krzepnięcia krwi 
przyjmujących warfarynę (docho-
dzi do zaburzenia jej metabolizmu),

•	 z protezą zastawki dwudzielnej,
•	 z osteoporozą i kamicą nerkową, 

gdyż hamuje wchłanianie wapnia 
(w tym przypadku zastąpić świeże 
owoce i soki preparatami żurawino-
wymi w kapsułkach),

•	 u niemowląt i dzieci leczenie żurawi-
ną powinno być ściśle kontrolowane 
przez lekarza, gdyż mogą wystąpić 
zaburzenia układu pokarmowego.

SPOSOBY LECZENIA
Skuteczne działanie lecznicze przy in-
fekcjach dróg moczowych wykazują 
leki roślinne, które wywołują zwiększo-
ne wydzielanie moczu, dzięki czemu 
oczyszczają drogi moczowe z bakterii. 
Są to przede wszystkim: brzoza, po-
krzywa, pietruszka, mniszek, skrzyp, 
czarna porzeczka, nawłoć oraz fasola. 
Najczęściej stosowanym preparatem 
przy zapaleniu pęcherza moczowego 
jest lek zawierający w swym składzie 
substancję leczniczą – furaginum, 
o działaniu bakteriostatycznym, czyli 
hamującym namnażanie się bakterii. 
Jej szerokie spektrum działania na 
wiele gatunków bakterii pozwala na 
dużą skuteczność leczenia. Trzeba 
jednak pamiętać, że substancja ta naj-
silniej działa w kwaśnym środowisku, 
dlatego ważna jest jednoczesna su-
plementacja żurawiny lub witaminy C. 
Nie należy jednak przekraczać dawki 
zaleconej przez lekarza. Lek najlepiej 
przyjmować podczas posiłku wysoko-
białkowego oraz suplementować wi-
taminy z grupy B, co ułatwi wchłania-
nie leku. Można również sięgnąć po 
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leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, 
które złagodzą uciążliwe objawy.

Dobrym sposobem zmniejszającym do-
legliwości pęcherza są również ciepłe 
nasiadówki. NALEŻY PAMIĘTAĆ O PRZYJ-
MOWANIU DUŻEJ ILOŚCI PŁYNÓW, TZN. 
1,5 – 2 L DZIENNIE, NAJLEPIEJ WODY 
I ZIOŁOWYCH HERBAT, a unikać słodkich 
napojów. Zagęszczony mocz sprzyja nam-
nażaniu się bakterii.

Leczenie zapalenia pęcherza moczo-
wego powinno się zacząć od zlecenia 
wykonania badania ogólnego moczu 
i posiewu. Jest to tak istotne, ponieważ 
gdyby się okazało, że nie ma w nim bak-
terii, to można uniknąć niepotrzebnej ku-
racji antybiotykiem. Z kolei w przypadku 
ich obecności lekarz powinien zlecić wy-
konanie antybiogramu, aby skutecznie 
wyleczyć zakażenie odpowiednio dobra-
nym antybiotykiem.  Ważnym badaniem 
jest też USG dróg moczowych. Dzięki 
temu można wykluczyć zastoje moczu 
w górnych drogach moczowych, kamicę 
lub zmiany nowotworowe. Jeśli mimo 
wszelkich terapii zakażenia i tak nawra-
cają, lekarz może zalecić przepisanie 
szczepionki, która ma postać doustną. 

JAK ZAPOBIEGAĆ?
Aby infekcje dróg moczowych nie na-
wracały należy przestrzegać kilku zasad:

•	 pęcherz należy opróżniać natych-
miast po wystąpieniu parcia, przed 
snem, a także po odbytym stosun-
ku płciowym,

•	 należy przyjmować zwiększoną  
ilość płynów,

•	 unikać kapturków dopochwo-
wych,

•	 unikać kąpieli w jacuzzi,
•	 stosować do kąpieli tylko specjalne 

płyny do higieny intymnej,
•	 ubierać się adekwatnie do pogody, 

zarówno wyziębienie, jak i prze-
grzanie obniża naszą odporność,

•	 stosować leki ściśle według ulotki 
lub zaleceń farmaceuty (lek zawie-
rający w swym składzie substancję 
– furaginum, jest najczęściej niewłaś-

ciwie stosowany przez pacjentów),
•	 regularnie zażywać leki, co zapew-

nia skuteczność terapii.

Bardzo ważną kwestią jest również właś-
ciwe pobranie moczu do badania, co 
zapewnia wiarygodność jego wyników. 
Jest to przez nas często lekceważone. Ze 
względu na bytowanie w dolnych od-
cinkach przewodu moczowego różnych 
patogenów można doprowadzić do 
zanieczyszczenia moczu w trakcie jego 
pobrania. Dzieje się tak z powodu nie-
odpowiedniego umycia cewki moczo-
wej przed pobraniem, zbierania moczu 
do niesterylnych pojemników oraz jego 
przechowywanie w niewłaściwej tempe-
raturze. Mocz powinien być pobrany rano 
ze środkowego strumienia, przynajmniej  

4 godziny od ostatniego oddania moczu 
i niezwłocznie umieszczony w lodówce  
w temp. 4 - 8° C oraz przechowywany nie 
dłużej niż 4 godziny.

Stosunkowo wcześnie rozpoczęte 
leczenie domowe daje możliwość 
skutecznego poradzenia sobie z do-
legliwościami pęcherza moczowego. 
Świadomość pierwszych symptomów 
pozwala skutecznie zapobiec rozwo-
jowi poważniejszych infekcji. Wiedza 
pacjenta odgrywa tu niezwykle istotną 
rolę, a badanie moczu jest pierwszym 
najważniejszym krokiem jaki powinni-
śmy wykonać.

marta Dyrka
Pracownik Apteki
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