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Класификация
Циститът се подразделя на някол-

ко подвида в зависимост от хода на 

заболяването и от вида на причини-

теля. Според клиничното протича-

не циститите се подразделят на: 

остри и хронични. Според етиологи-

ята биват: бактериални, вирусни, гъ-

бични, лекарствени, алергични и др.

Въз основа на наличието или от-

съствието на състояния, които уве-

личават риска от придобиване на 

инфекция се делят на неусложнени и 

усложнени.

Бактериалният цистит е здравен 

проблем, засягащ всички възрасти 

и двата пола макар и не еднакво. 

Жените и момичетата във фертил-

на възраст са изложени на повишен 

риск от възпаление в сравнение с 

мъжете. 

Етиопатогенеза
Инфекциите на пикочните пъти-

ща могат да бъдат причинени от 

грам-положителни и грам-отрица-

телни микроорганизми и някои гъ-

бички.

На Фиг. 1 е отразен статистически 

анализ на данни по БулСтар: етио-

логична структура на съобщавани 

изолати.

Източникът на уропатогенни бакте-

рии обикновено са червата и най-чес-

тата бактерия както при неуслож-

нените, така и при усложнените 

цистити е уропатогенната E. coli. 

Налице е микробно замърсяване на 

периуретралната област и влагали-

щето, последвано от възходяща ин-

фекция в уретрата и пикочния мехур.

Женската уретра е податлива на 

колонизация с ректални уропатоге-

ни, тъй като е къса и широка, зао-

биколена е от влажната лигавица 

на вагиналния интроитус и е в непо-

средствена близост до периректал-

ната област. С тази анатомична 

особеност се обяснява по-високата 

честота на инфекциите при жени 

от различни възрастови групи.

Една от най-често срещаните инфекции на уринарния тракт е циститът. Циститът представлява клини-
чен синдром, характеризиращ се с дизурия, полакиурия, императивен позив със или без супрапубична 
болка. Актуалността на проблема не само в урологичната практика, но и за голям кръг специалисти като 
общопрактикуващи лекари, гинеколози, микробиолози и други, се дължи преди всичко на високото му 
разпространение и нарастващата му честота с възрастта.

Циститът заема около 90% от всички инфекции на пикочните пътища и рецидивира при 20-30% от 
жените в рамките на 3-4 месеца, което води до повишена консумация на антибиотици и влошаване на 
качеството на живот[1]. Според научни данни всяка година около 15% от сексуално активните жени в 
репродуктивна възраст страдат от поне един епизод на остър бактериален цистит и най-малко 60% 
от жените са страдали от това заболяване поне веднъж. След остър бактериален цистит около 50% от 
жените развиват рецидив на заболяването в рамките на една година, който в 15-25% от случаите преми-
нава в хроничен рецидивиращ цистит[2].
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Инфекцията възниква в резултат на 

сложно взаимодействие между за-

щитните сили на гостоприемника 

и уропатогена. Повишена бактери-

ална вирулентност е необходима за 

преодоляване на имунната защита 

при здрав пациент. Първоначалната 

бактериална колонизация на уретра-

та и пикочния мехур е последвана 

от бактериална адхезия към епител-

ните и уротелни клетки, с последва-

щото им размножаване[3,4].

Микробният причинител може да 

порази пикочния мехур и по хемато-

генен или лимфен път, когато в орга-

низма има възпалително огнище.По-

вечето от тези инфекции възникват 

при здрави млади жени, които имат 

симптоми на остър неусложнен бак-

териален цистит и очаквано реа-

гират на емпирична антибиотична 

терапия. При някои групи пациенти 

обаче има предразполагащи фактори 

и утежняващи състояния, които уве-

личават риска от рецидив на инфек-

цията или от неуспешна терапия.

Усложнени инфекции на пикочните пъ-

тища могат да се появят при млади 

момичета, бременни жени, пациент-

ки в напреднала възраст или такива 

с отслабен имунитет, както и при 

жени с урологични и други заболя-

вания. Инфекцията в такива случаи 

варира от лек цистит до животоза-

страшаващ уросепсис и може да бъде 

по-трудна за лечение поради свързани 

структурни или функционални анома-

лии на пикочо-пoловата система, рез-

истентни микроорганизми или отсла-

бена имунна защита на пациента.

Специално внимание трябва да се 

обърне на тази група пациенти, 

които се нуждаят от бърза и адек-

ватна оценка и подходяща терапия, 

за да се избегне персистиране или 

рецидив на инфекцията или сериоз-

ните последствия от нея.

Рецидивираща инфекция на пикочни-

те пътища се отнася до появата на 

повече от два симптоматични епи-

зода в рамките на 6 месеца или пове-

че от три симптоматични епизода 

в рамките на 12 месеца[5].

Рискови фактори 
и предразполагащи 
състояния
Разбирането на рисковите факто-

ри, свързани с повтарящи се инфек-

ции на пикочните пътища, може да 

помогне на лекарите да приспосо-

бят профилактични стратегии за 

ефективно намаляване на потенциа-

ла на рецидив.

Рисковите фактори при по-млади 

жени включват:

 • Полов акт.

 • Промени в бактериалната флора.

 • Анамнеза за инфекция на пикочни-

те пътища в детството.

 • Фамилна анамнеза за инфекции на 

пикочните пътища.

Специфичните рискови фактори 

свързани със сексуалния контакт 

включват честота (четири или по-

вече пъти седмично), употребата 

на спермициди, които могат да про-

менят гениталното pH и по този 

начин да повлияят на неговата фло-

ра (особено лактобацилният компо-

нент) и нов сексуален партньор през 

последната година[6].

Липсата на посткоитално уринира-

не, вагинални душове, използването 

на горещи вани, състоянието на хи-

гиената са предложени като риско-

ви фактори, но липсва база от дока-

зателства за тях[7].

Рисковите фактори при жени в 

постменопауза включват:

 • Вулвовагинална атрофия.

 • Уринарна инконтиненция.

 • Цистоцеле и голямо количество 

резидуална урина.

 • Анамнезата за инфекции на пикоч-

ните пътища по време на преме-

нопаузата увеличава риска от ре-

цидив след менопаузата.

ф и г у р а  1 : 

Урина 
амбулаторно жени
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Важен фактор при жените в пост-

менопауза е потенциалната роля, 

която естрогенният дефицит иг-

рае в развитието на бактериурия-

та поради връзката между естро-

гена, производството на гликоген 

и колонизацията от лактобацили, 

всички от които намаляват след ме-

нопаузата[8].

Естрогенът стимулира пролифера-

цията на лактобацили във вагинал-

ния епител, намалява pH и предот-

вратява вагиналната колонизация с 

уропатогени.

Три урологични фактора, а именно: 

уринарната инконтиненция, наличи-

ето на цистоцеле и резидуалният 

обем, са силно свързани с рецидивира-

щи инфекции на пикочните пътища.

Лезиите на нервната система обик-

новено причиняват дисфункция на 

долните пикочни пътища.

Заболявания, водещи до неврогенна 

дисфункция, могат да бъдат: спина 

бифида, множествена склероза, бо-

лест на Паркинсон, инсулт, травми 

на глава, нараняване на гръбначен 

мозък, тумори на гръбначен мозък, 

захарен диабет и други.

Неврогенната дисфункция предраз-

полага към инфекция по редица начи-

ни. Преките ефекти включват про-

менено пълнене и изпразване, както 

и хиперактивност на детрузора. Из-

ползването на уретрален или супра-

пубисен катетър при лечението им 

допълнително повишава риска от 

колонизация и инфекция на пикочни-

те пътища[10].

Уринарната инконтиненция пред-

ставлява неволно изпускане на ури-

на. Засяга около 5-60% от женското 

население (Jrwinet al. 2006) и пред-

ставлява предимно нарушение в съх-

ранението, което само по себе си 

не причинява инфекция. Последната 

най-често е резултат от непълно 

уриниране вследствие на проведено 

хирургично лечение. 

Много жени отлагат консултация-

та с лекар поради неудобство или 

защото смятат, че уринарната ин-

континенция е естествен процес на 

стареенето.

Липсата на естроген намалява обе-

ма на вагиналните мускули, което 

води до отпуснатост на връзките, 

държащи маточното тазово дъно и 

пикочния мехур, което води до про-

лапс на вътрешните гениталии.

Тазовият или генитален пролапс е 

спускане на тазовите органи поради 

слабост на един от слоевете на та-

зовото дъно. Приблизително 40% от 

пациентките имат проблеми с ури-

нирането и резидуална урина, което 

води до повишен риск от инфекция.

Предният пролапс (цистоцеле) е 

формата на пролапс, най-значимо 

свързан с инфекция на пикочните пъ-

тища[11].

Рисковите фактори за развитие-

то на симптоматична инфекция на 

пикочните пътища при възрастни 

са различни от тези при по-млади 

жени поради свързаните с възраст-

та промени в имунната защита, из-

лагането на назокомиални патогени 

и нарастващия брой съпътстващи 

заболявания.

Преходни състояния като бремен-

ност могат да предразположат към 

инфекция на пикочните пътища или 

да увеличат риска от сериозни ус-

ложнения от нея. Изисква се особе-

но внимание и по-специален подход, 

защото инфекциите, както и неле-

куваната асимптомна бактериурия 

през бременността, са свързани с 

повишен риск от развитие на пиело-

нефрит, преждевременно раждане 

или смърт на фетуса.

Няколко характеристики на 

бременността действат като 

предразполагащи фактори за 

развитието на бактериален 

цистит:

 • Асимтомна бактериурия – дефи-

нира се като повече от 100 000 

микроорганизми/ml при микроби-

ологично изследване на урината 

на асимптоматичен пациент. Ако 

асимптоматичната бактериурия 

не се лекува по време на бремен-

ност, рискът от развитието на 

цистит нараства до 25%[12].

 • Хормоналните ефекти на проге-

стерона могат да причинят ре-

лаксация на гладката мускулатура, 

водеща до дилатация и стаза на 

урина.

 • До 70% от бременните жени раз-

виват глюкозурия, която предраз-

полага развитието на бактерии в 

урината.

 • Увеличен обем на резидуална урина.

ф и г у р а  2 : 

Връзка между 
естроген, ваги-

налната флора и 
патофизиология-
та на инфекции-

те на пикочните 
пътища при жени 

в напреднала 
възраст[9]



списание МЕДИНФО 57

УРОЛОГИЯ

 • Уретралната катетеризация по 

време на раждане може да въведе 

бактерии, водещи до развитието 

на цистит.

Други рискови фактори по време 

на бременност могат да включват: 

предишна анамнеза за инфекция на 

пикочните пътища, нисък социал-

но-икономически статус, имуно-

супресия, тютюнопушене, напредна-

ла възраст на майката.

Диагнозата се основава най-вече на 

микробиологичните изследвания от 

урина, а при усложнените форми – и 

на образната диагностика[13].

Лечение
Лечението на инфекциите на пикоч-

ните пътища е мултимодално. Пре-

поръчва се пациентът и лекарят да 

участват съвместно в процеса на 

вземане на решение, който включва 

обсъждане на рисковете и ползите 

от всички възможности за лечение, 

съобразени индивидуално с всеки па-

циент[14].

Антимикробните средства оста-

ват основна и първа линия на тера-

пия, съобразени с антимикробната 

чувствителност, с оптимална доза 

и продължителност на лечението, с 

минимален риск за майката и плода 

при бременни жени.

Дългосрочното лечение обаче тряб-

ва да бъде насочено към вземане 

на мерки за предотвратяване на 

рецидивите. Това определя необхо-

димостта от засилване на здравно-

то образование сред населението, 

както и необходимостта от инфор-

миране относно потенциалните 

причини за развитието, рецидива и 

вероятните усложнения от бакте-

риалния цистит и възможностите 

за неговата превенция.

Подходящите превантивни мерки 

са най-добрата тактика за облекча-

ване на тежестта и намаляване на 

риска от рецидив на бактериалния 

цистит. 

Превенцията за избягване на реци-

див включва: максимално намаляване 

или избягване на рисковите факто-

ри, антимикробна профилактика и 

неантимикробни средства.

Заключение
Има много потенциални причини 

за повтарящи се симптоми на цис-

тит. При млади жени във фертилна 

възраст фактори като полов акт, 

употреба на контрацептиви (ди-

афрагми, спермициди) или промяна 

на сексуалния партньор са от съ-

ществено значение за рецидивиращ 

цис тит. Докато при жени в пост-

менопауза дефицитът на естроген 

най-често води до атрофия както 

на вагиналния епител, така и на 

уротела с намаляване на защитна-

та функция на мукозния имунитет. 

Свързаният с възрастта пролапс на 

органи, водещ до цистоцеле и рези-

дуална урина е също рисков фактор 

за развитието на цистит.

Наличието на структурна или функ-

ционална аномалия на пикочо-поло-

вата система увеличава риска из-

ходът от бактериалния цистит да 

бъде по-сериозен от очакваното в 

сравнение с появата му при лица без 

установени рискови фактори.

Внимателната и навременна уроло-

гична преценка е задължителна за 

правилното лечение и предотвра-

тяване на сериозни и/или хронични 

усложнения.

Ето защо при всеки пациент трябва 

да се подхожда строго индивидуално 

и по възможност предразполагащи-

те фактори и състояния трябва да 

бъдат идентифицирани, приложени 

при оценката на отделните пациен-

ти и лекувани оптимално. n
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