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Meðferð þvagfærasýkinga
hjá konum sem ekki eru barnshafandi
Inngangur
Leiðbeiningar þessar eru þýðing á hluta af samantekt skoskra gagnreyndra
leiðbeininga um meðferð þvagfærasýkinga: Management of suspected bacterial
urinary tract infection in adults. A national clinical guideline, sem komu út í júlí
2006 hjá Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)

Markmið leiðbeininganna
er að veita hagnýtar og hagkvæmar ráðleggingar sem auka gæði þjónustu, m.a.
með því að:
• Flýta og einfalda meðferð þar sem það á við (einfaldar* þvagfærasýkingar
hjá konum) og draga þannig úr einkennum.
• Draga úr óþarfa rannsóknum.
• Minnka líkur á þróun ónæmra bakteríustofna með skynsamlegri notkun
sýklalyfja**.
• Stytta sýklalyfjameðferð þar sem það á við (einfaldar* þvagfærasýkingar hjá
konum) og minnka þannig fylgikvilla og lækka kostnað.
* Einfaldar þvagfærasýkingar eru sýkingar hjá annars hraustum konum með klassísk
einkenni frá neðri þvagvegum (tíð/sár þvaglát, bráðaþörf) og ekki einkenni eða
teikn um leggangasýkingu eða sýkingu í efri þvagfærum eða útbreidd einkenni (sjá
einnig i. á bls. 3).
** Sérstök ástæða er til að benda á vaxandi ónæmi margra bakteríutegunda, m.a.
fyrir cíprófloxacíni. Taka verður tillit til þróunar bakteríuónæmis á Íslandi og
sérlegs vanda vegna fjölónæmra baktería sem framleiða ESBL, en hvorttveggja er
alvarlegt og vaxandi vandamál. Sjá “Sýklalyfjanæmi 1998 til 2006” á vef
Sýklafræðideildar Landspítala-háskólasjúkrahúss.

Alltaf skal hafa í huga:
- Er raunveruleg þörf er á sýklalyfi ?
- Breyta fyrstu reynslumeðferð í samræmi við næmispróf þannig að frekar séu
notuð lyf með þrengra verkunarsvið og því minni hættu á myndun ónæmis.
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Stýrihópur um klínískar leiðbeiningar (Anna Björg Aradóttir, Ari Jóhannesson,
Kristján Oddsson, Rannveig Einarsdóttir, Sigurður Guðmundsson og Sigurður
Helgason) mat vinnulag og innihald skosku leiðbeininganna og tók afstöðu til allra
ráðlegginga. Einnig var leitað faglegs álits eftirfarandi ráðgjafa:
Aðalsteinn Guðmundsson öldrunarlæknir

Anna Þórisdóttir smitsjúkdómasérfræðingur

Arnar Hauksson kvensjúkdómalæknir

Ása Atladóttir hjúkrunarfræðingur

Baldvin Kristjánsson þvagfærasérfræðingur

Eiríkur Jónsson þvagfærasérfræðingur

Gerður Árnadóttir heilsugæslulæknir

Gísli Einarsson endurhæfingarlæknir

Guðrún Sv. Hauksdóttir sýklafræðingur

Hörður S. Harðarson smitsjúkdómasérfræðingur

Jón St.Jónsson heilsugæslulæknir

Karl G. Kristinsson sýklafræðingur

Kristín Davíðsdóttir hjúkrunarfræðingur

Magnús Ólafsson heilsugæslulæknir

Ólafur Guðlaugsson smitsjúkdómasérfr.

Runólfur Pálsson nýrnasérfræðingur

Sigríður Ólafsdóttir hjúkrunarfræðingur

Sigurbjörn Björnsson öldrunarlæknir

Sigurður B. Þorsteinsson smitsjúkdómasérfr.

Þórunn Sveinbjarnardóttir hjúkrunarfræðingur

Hér er um ágrip að ræða og nauðsynlegt að hafa til hliðsjónar heildarleiðbeiningarnar
frá SIGN, sem eru 46 síður auk ítarefnis.
Eins og venja er með leiðbeiningar frá SIGN er gerð stutt grein fyrir þeim rannsóknum
sem liggja að baki einstökum ráðleggingum. Þar sem skortur er á rannsóknum og
óvissa um hvað eigi að ráðleggja sem bestu meðhöndlun er það skýrt tekið fram.
Sjá vinnulag SIGN í Guideline Development Handbook: SIGN 50
Stigun ráðlegginga
Stigun ráðlegginga í leiðbeiningunum fylgir flokkunarkerfi SIGN og eru ráðleggingar
flokkaðar frá A–D eftir gæðum þeirra vísindarannsókna sem að baki liggja. (Sjá
nánar um vinnulag við gerð klínískra leiðbeininga: www.landlaeknir.is)
Ábendingar um góða starfshætti (good practice points) eru álit skoska vinnuhópsins
ef ekki eru til rannsóknir til að styðja niðurstöðuna. Þetta á einkum við þegar
vinnuhópurinn vill leggja áherslu á sérstaka þætti viðurkenndra aðferða. Þessar
ábendingar eru auðkenndar með
Viðbætur frá stýrihópnum og/eða ráðgjöfum og frávik frá efnislegu innihaldi SIGN
leiðbeininganna eru auðkenndar með i, ii og svo framvegis.
SIGN-leiðbeiningarnar taka ekki á ýmsum atriðum sem þó eru mikilvæg og umfjöllun
um þau talin auka notagildi íslensku leiðbeininganna. Því hefur verið bætt við ráðleggingum (auðkenndum með ), úr öðrum gagnreyndum leiðbeiningum um m.a.
Atriði í sögu og skoðun sem benda til flókinnar sýkingar.
Sýklalyf (val, skammtar og lengd meðferðar).
Sýklalyfjagjöf í forvarnarskyni hjá einstaklingum með endurteknar þvagsýkingar.
Eftirlit í kjölfar þvagfærasýkinga, þ.m.t. þvagræktun.
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2. Greining

Meðferð þvagfærasýkinga hjá hraustum konum
sem ekki eru barnshafandi

C

Hjá konu með einkenni eða teikn um þvagfærasýkingu i. skal íhuga reynslumeðferð
(empirical treatment) með sýklalyfjum.

C

Ef útferð frá leggöngum eða kláði er til staðar kannið þá aðrar hugsanlegar orsakir
og íhugið grindarholsskoðun.
Hjá sjúklingum sem leita læknis vegna einkenna eða teikna um þvagfærasýkingu
og hafa hita eða bakverki ber að íhuga hvort um nýrnasýkingu (upper urinary
tract infection, pyelonephritis) i. geti verið að ræða. Senda á þvag í ræktun og
hefja reynslumeðferð með sýklalyfi og ( þ.e. miðbunuþvag sem hefur verið
tekið og meðhöndlað á viðeigandi hátt – Sjá vef LSH um sýnatöku).
i. Erfitt getur verið að greina milli þvagfærasýkingar í neðri og efri þvagfærum,
en hiti, bakverkur og/eða eymsli við þreifingu yfir nýrum, almenn einkenni
(systemic symptoms) eða jákvæð blóðræktun benda til nýrnasýkingar.

Blöðrubólga

1

Samantekt ráðlegginga annarra Heimildir,1–10
Greining byggir fyrst og fremst á góðri sögu og útilokun atriða sem auka
líkur á öðrum orsökum einkenna (s.s. kynsjúkdómi) eða flókinni sýkingu
(complicated urinary tract infection), samanber töflu að neðan.
Einkennalaus sýklamiga er til staðar hjá allt að 30% kvenna yfir 65 ára aldri
og allt að 50% heimilismanna á hjúkrunarheimilum og 100% þeirra sem
hafa þvaglegg.
Símaafgreiðsla er vel ásættanleg hjá konu með einfalda blöðrubólgu og
einkum hjá þeim sem hafa fyrri reynslu af blöðrubólgu.
Við símaafgreiðslu þarf að taka góða sögu, gefa upplýsingar og ráðleggja að
leita læknis ef einkenni láta ekki undan þrátt fyrir meðferð.
Alltaf skal spyrja um möguleika á þungun og í vafatilvikum gera þungunarpróf.
Í flestum tilvikum er engin þörf á þvagræktun hvorki fyrir meðferð eða á
eftir né á öðrum rannsóknum.

Þættir sem benda til flókinnar sýkingar
Samantekt ráðlegginga annarra Heimildir,1–10
Sykursýki - Ónæmisbæling (sjúkdómur/lyf)
Nýrnabilun - Óeðlilegir þvagvegir
Sjúkdómar sem valda tregðu eða stíflu á þvagflæði - Nýrnasteinar
Nýleg sjúkrahúslega/vistun á hjúkrunarheimili
Þvagleggur — Uppsetning þvagleggs eða blöðruspeglun síðustu tvær vikurnar
Einkenni í 7 daga eða lengur — Nýleg blöðrubólga (innan síðustu 4 vikna)
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Meðferð þvagfærasýkinga hjá hraustum konum
sem ekki eru barnshafandi

Þvagrannsókn meðan á viðtali við sjúkling stendur
B

Þvagrannsókn með strimli skal aðeins nota til að greina sýklamigu hjá konum með
takmörkuð einkenni og teikn ii.
Takmörkuð einkenni eiga við ósértæk, fá eða illa skilgreind einkenni.
Greiningarhæfni strimils er mest þegar annað hvort hvítkornaesterasa- eða nítrítprófið
er jákvætt. Næmi er um 75% og sértæki 82%.
Líkur á þvagfærasýkingu hjá konum með takmörkuð einkenni eru 50–60% og
minnkar í um 25% ef niðurstaða úr þvagrannsókn með strimli er neikvæð.
ii. Hér er ráðlagt að taka þvag í ræktun eða ef einkenni eru væg að bíða og sjá
til og bjóða eftirlit ef einkenni lagast ekki af sjálfu sér. Í undantekningartilvikum
kemur reynslumeðferð til greina og þá aðeins þegar rætt hefur verið við sjúkling
um áhættu og kosti slíkrar meðferðar.
ii. Ef kona er með viðvarandi einkenni að loknum einum sýklalyfjakúr skal rannsaka
hvort aðrar ástæður gætu legið að baki.
Hjá konum með takmörkuð einkenni aukast líkur á þvagfærasýkingu úr 5060% í 81-86% ef annað hvort hvítkornaesterasa- eða nítrítprófið er jákvætt.
Hér er reynslumeðferð ráðlög.
ii. Líkur á þvagfærasýkingu hjá konum með dæmigerð einkenni og án einkenna
frá leggöngum er um 85–90% þannig að neikvæð niðurstaða úr þvagrannsókn
með strimli minnkar líkur á sýkingu (neikvætt forspárgildi) aðeins í 70–75%.
Hér er reynslumeðferð ráðlög.
Venjubundin notkun smásjárrannsóknar á þvagi til að greina sýkingu í neðri
þvagfærum er ekki ráðlögð.
Hjá eldri sjúklingum (yfir 65 ára aldri) skal sjúkdómsgreining byggð á ítarlegu
mati, þar með töldum lífsmörkum.
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Sýklalyfjameðferð iii.

Meðferð þvagfærasýkinga hjá hraustum konum
sem ekki eru barnshafandi

Sýking í neðri þvagfærum – blöðrubólga
A
Konur með einkenni eða teikn um bráða þvagfærasýkingu í neðri þvagfærum og
annaðhvort miklar líkur á eða staðfesta sýklamigu ættu að fá meðferð með
sýklalyfjum.
B

Konur á öllum aldri með einkenni eða teikn um bráða blöðrubólgu ættu að fá
meðferð með trímethóprími eða nítrófúrantóíni í þrjá daga.
Um það bil 30% kvenna með blöðrubólgu verða einkennalausar án
sýklalyfjameðferðar á einni viku.
Mesillínam kemur vel til greina sem fyrsta val þótt önnur beta-lactam lyf, eins
og amoxicillín, virðast ekki eins árangursrík sem skammtímameðferð (3 daga).
Cíprófloxacín er ekki fyrsta val, m.a. vegna vaxandi ónæmis og kostnaðar.
B
iii. Staðbundnar upplýsingar um sýklaónæmi á að nota við val á sýklalyfjum, séu
þær aðgengilegar. Þó skal hafa í huga að næmi, sem rannsóknarstofur gefa upp,
speglar oft annan sjúklingahóp (inniliggjandi sjúklinga og sjúklinga með flóknar
sýkingar) en gengur og gerist, t.d. í heilsugæslu. Einnig skal hafa í huga að
notaður er mun lægri styrkur sýklalyfs við næmispróf en sá er næst í þvagi við
meðferð og því er ekki óeðlilegt að oft sjáist klínískur bati þótt ekki sé næmi
(samkvæmt niðurstöðu rannsóknarstofu) fyrir því lyfi sem valið var. Að skipta
um lyf við þessar aðstæður getur verið óþarfi.

Sýklalyf við einfaldri sýkingu í neðri þvagfærum/blöðrubólgu
Samantekt ráðlegginga annarra Heimildir,1–10
Fyrsta val
Trímetóprím 100 mg 2 x 2 í 3 daga
Nítrófúrantóin 50 mg x 3 (eða 100 mg x 2) í 3 til 7 daga
Mesillínam 200 til 400 mg x 3 í 3 daga

3

Annað val
Cíprófloxacín 250 mg x 2 í 3 daga
Amoxicillín 250-500 mg x 3 í 3 til 7 daga
Amoxicillín-klavúlansýra 250-500/125mg x 3 í 3 til 7 daga
iv. Flestir ráðgjafanna voru sammála um að fjölga ábendingum um góða starfshætti
og breyta einni ráðleggingu úr SIGN leiðbeiningunum í ábendingu.
•

Upplýsingar um árangur af þriggja daga nítrófúrantóín meðferð eru mjög takmarkaðar og því
ráðleggja margir 7 daga meðferð.

•

Cíprófloxacín og súlfa geta hækkað INR.

•

Cíprófloxacín ætti ekki að nota hjá sjúklingum með flogaveiki eða þeim sem nota lyf sem lækka
krampaþröskuld.
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Meðferð þvagfærasýkinga hjá hraustum konum
sem ekki eru barnshafandi

•

Við skerta nýrnastarfsemi þarf sérstaka gát við lyfjagjöf. Einkum að:
•• cíprófloxacín-skammt ætti að minnka hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi. Lága skammta
(250mg x2 eða 500mg x1) þarf ekki að minnka en hærri skammta (≥500mg x 2) á að minnka
um helming (500mg x1) ef um svæsna eða meðalsvæsna lækkun á gaukulsíunarhraða (GSH
≥15 <60ml/mín) er að ræða.
•• amoxicillín-klavúlansýruskömmtum á að fækka í tvisvar á dag í meðalsvæsna lækkun á GSH
(GSH ≥30 <60ml/mín) og nota 500/125 mg x 2 á dag og við svæsna lækkun (GSH ≥15
<30ml/mín) á að helminga skammta og nota 250/125 mg x 2.
•• nota ekki trímetóprím hjá sjúklingum með lokastigsnýrnabiluðum og við svæsna eða meðalsvæsna
lækkun á GSH ætti að helminga skammta og/eða gefa einu sinni á sólarhring.
•• nítrófúrantóín ætti ekki að nota hjá sjúklingum með GSH < 40 ml/mínútu vegna þess að ekki
næst nægur styrkur lyfsins í þvagi og aukin þéttni lyfsins í sermi getur valdið eiturverkun og
við GSH ≥40 <60 ml/mínútu ætti að meðhöndla með færri og/eða lægri skömmtum af
nítrófúrantóíni en ella (25-50 mg x 1 – 2).

Skert nýrnastarfsemi* – Stigun langvinns nýrnasjúkdóms Heimild 10,11
Stig

Lýsing

Gaukulsíunarhraði (GSH) (ml/min/1,732)

2

Væg lækkun á GSH

60-89

3

Meðalsvæsin lækkun á GSH

30-59

4

Svæsin lækkun á GSH

15-29

5

Lokastigsnýrnabilun

<15

4

*Flokkun samkvæmt Handbók í lyflæknisfræði 3. útgáfu en þar sem flokkun er aðeins frábrugðin í
eldri ráðleggingum þarf sérstaka aðgæslu við lyfjagjöf og er vísað í Sérlyfjaskrá á vef Lyfjastofnunar.

D

Konum með þvagfærasýkingu í neðri hluta þvagfæra, sem fá meðferð með
nítrófúrantóíni, skal ráðlagt að taka ekki inn lýtandi efni (svo sem kalíumsítrat).

Sýking í efri þvagfærum (nýrnasýking) – meðferð utan sjúkrahúss
D
Taka skal þvagsýni til ræktunar áður en reynslumeðferð er hafin, en hana skal hefja
strax, og henni síðan breytt ef svörun við sýklalyfinu reynist ófullnægjandi.
Leggja skal sjúkling inn á sjúkrahús ef í ljós koma alvarleg almenn einkenni.
Íhugið einnig innlögn og lyfjagjöf í æð ef um mikil uppköst er að ræða.
Endurskoðið meðferð eftir 24 til 48 klst m.t.t. næmis og árangurs og íhugið
innlögn á sjúkrahús ef ófullnægjandi bati er eftir sólarhrings meðferð.
Alvarleiki sýkingar, fyrra heilsufar og aðrir sjúkdómar eru meðal atriða sem
taka þarf mið af þegar ákveðið er hvort meðhöndla á utan sjúkrahúss.
Sýklalyf við nýrnasýkingu sem meðhöndla á utan sjúkrahúss
Samantekt ráðlegginga annarra Heimildir, 1–10

5

Fyrsta val - þar til næmi liggur fyrir
Cíprófloxacín 500 mg x 2 í 7 daga
Annað val
Amoxicillín-klavúlansýra 500/125mg x 3 í 7 til 14 daga
Mesillínam 400 mg x 3 í 7 til 14 daga
Trímetóprím/súlfa 1 x 2 í 7 til 14 daga
6

www.landlaeknir.is

Útgefið í desember 2007

Þættir sem benda til flókinnar sýkingar
Samantekt ráðlegginga annarra Heimildir,1–10
Sykursýki - Ónæmisbæling (sjúkdómur/lyf)
Nýrnabilun - Óeðlilegir þvagvegir
Sjúkdómar sem valda tregðu eða stíflu á þvagflæði - Nýrnasteinar
Nýleg sjúkrahúslega/vistun á hjúkrunarheimili
Þvagleggur - Uppsetning þvagleggs eða blöðruspeglun síðustu tvær vikurnar
Einkenni í 7 daga eða lengur - Nýleg blöðrubólga (innan síðustu 4 vikna)

6

Sýklamiga án einkenna
A
Einkennalausa sýklamigu ætti ekki að meðhöndla með sýklalyfjum og gildir það
líka fyrir eldri konur (yfir 65 ára aldri).

Önnur meðferð en sýklalyfjameðferð – Fyrirbyggjandi
Meðferð þvagfærasýkinga hjá hraustum konum
sem ekki eru barnshafandi
Trönuber
A

D

Konum með endurteknar v. þvagfærasýkingar er ráðlagt að taka inn trönuberjaafurðir
til að draga úr tíðni sýkinga.
Sjúklingar á warfarín-meðferð ættu að forðast að nota samhliða trönuberjaafurðir
nema heilsufarslegur ávinningur af því teljist þyngri á metunum en sú áhætta sem
því kann að fylgja.
v. Fleiri en þrjár sýkingar á ári eða tvær sýkingar á hálfu ári. Í flestum tilvikum
er um nýjar sýkingar (reinfection) að ræða.
vi. Flestir ráðgjafanna voru sammála um að draga úr vægi trönuberjaafurða
sem leið til að fækka endurteknum sýkingum og endurorða ábendingar um
góða starfshætti frá SIGN.
Benda ætti konum á að:
Erfitt er að túlka niðurstöður rannsókna vegna þess að ýmist er notað þykkni eða
hylki og mjög misjafn styrkur virks efnis (proanthocyanidin) getur verið í mismunandi
afurðum.
Trönuberjaafurðir geta fækkað endurteknum sýkingum/blöðrubólgum um
10-20%
Miðað við virkni og kostnað má fullyrða að kostnaður er mikill við hverja
þvagfærasýkingu sem tekst að forða og virðist hakvæmni mest þegar notaðar
eru töflur frekar en safi og þegar tíðni endurtekinna sýkinga er há.
Hjá konum með endurteknar sýkingar er mörgum spurningum enn ósvarað og tvíblindar slembirannsóknir
eru byrjaðar bæði í Kanada og Bretlandi þar sem skoða á m.a. árangur af trönuberjum borið saman
við trímetóprím hjá eldri konum og virkni mismunandi styrkleika trönuberjaafurða.
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Meðferð þvagfærasýkinga hjá hraustum konum
sem ekki eru barnshafandi
Metenamínhippúrat
B
Hægt er að nota metenamínhippúrat til að koma í veg fyrir þvagfærasýkingu með
einkennum hjá sjúklingum sem ekki er vitað til að séu með óeðlilega starfsemi í
efri þvagfærum
Östrógen
A

Ekki er mælt með að nota östrógen vii. í venjulegri meðferð til að koma í veg fyrir
síendurteknar þvagfærasýkingar hjá konum eftir breytingaskeið.
vii. Í klínískum leiðbeiningum Landlæknisembættisins, Kvenhormónameðferð um
og eftir tíðahvörf, kemur fram að:

A

Staðbundin östrógenmeðferð fækkar endurteknum þvagfærasýkingum
hjá konum eftir tíðahvörf.
Östrógenmeðferð um munn dregur ekki úr tíðni endurtekinna þvagfærasýkinga.

B

Verkjalyf
Konur með einfaldar þvagfærasýkingar geta valið að nota ólyfseðilsskyld verkjalyf
til þess að reyna að draga úr einkennum.

EFTIRLIT
Einföld sýking í neðri þvagfærum / blöðrubólga – Eftirlit
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Samantekt ráðlegginga annarra Heimildir, 1–10
Ekki er þörf á að rækta þvag í kjölfar meðferðar.
Ein af hverjum 10–20 konum eru með sýklamigu í kjölfar meðferðar og flestar
með áframhaldandi einkenni og leita því aðstoðar.
Sýking í efri þvagfærum – Eftirlit
Samantekt ráðlegginga annarra Heimildir, 1–10
Ráðlagt er að rækta þvag einni til tveim vikum eftir lokÚtgefið
meðferðar.
7. september 2007
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ENDURTEKNAR SÝKINGAR
Fyrirbyggjandi meðferð við endurteknar einfaldar blöðrubólgur hjá konum
Samantekt ráðlegginga annarra Heimildir, 1–10
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Endurtekin blöðrubólga er í flestum tilvikum (>90%) ný sýking og svarar
yfirleitt vel skammtímameðferð með sömu lyfjum og ráðlögð eru hér að ofan.
Konur með fyrri sögu um blöðrubólgu og endurtekin einkenni eru með
sýkingu í um 90% tilvika.
Viðvarandi sýklamiga eða endurteknar snemmkomnar blöðrubólgur (< 1–2
vikum eftir meðferð) ættu að vekja grun um viðvarandi sýkingu og þarf að
meðhöndla í samræmi við næmispróf og í lengri tíma.
Fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf verkar eingöngu meðan á henni stendur.

8

www.landlaeknir.is

Útgefið í desember 2007

