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Wstęp
Niezależnie od strefy geograficznej zakażenia układu mo-
czowego (ZUM) są obecnie jedną z  najczęstszych przy-
czyn wizyt kobiet w  różnych przedziałach wiekowych 
w  gabinecie lekarza rodzinnego czy też poradni gineko-
logiczno-położniczej i  odpowiadają za ok. 25% decyzji 
dotyczących zlecenia antybiotykoterapii. Dodatkowo na-
leży odnotować, że w przypadku ¼ kobiet niezbędne jest 
powtórne leczenie w  ciągu półrocza z  wykorzystaniem 
antybiotyków ze względu na nawrót ww. dolegliwości [1].
W  jednym z  badań, które przeprowadzono na terenie 
polski, wykazano, że w  przypadku niektórych często 
stosowanych preparatów odsetek oporności pośród uro-
patogenów przekroczył już 20%, np. dla połączenia tri-
metoprimu z  sulfametoksazolem wyniósł 27,2%, zaś dla 
cyprofloksacyny 24,2% [2]. Wyniki te wskazują, że ze 
względu na odsetek oporności kombinacja trimetoprimu 
z  sulfametoksazolem powinna być unikana w  rutyno-
wym leczeniu empirycznym ZUM, bez poprzedzającego 
wykonania antybiogramu [3]. 
trzeba pamiętać, że częstość zakażeń układu moczowe-
go wzrasta wraz z wiekiem. szacuje się, że występują one 

u  20% kobiet > 60. r.ż. [4]. Uwzględniając dane zawar-
te w  amerykańskich opracowaniach, wskazujących, że 
co roku kilkanaście tys. osób w  UsA umiera z  powodu 
powikłań związanych z  wystąpieniem ZUM, należy się 
zastanowić, jakie strategie powinno się wdrożyć w  za-
kresie skutecznej antybiotykoterapii, żeby zmniejszyć te 
negatywne zjawiska [5]. Niewątpliwie jednym z  takich 
rozwiązań jest stosowanie preparatu o  szerokim spek-
trum działania, bezpiecznym zarówno w  okresie ciąży, 
jak i  w  różnych grupach wiekowych, przy zachowanym 
jednocześnie krótkim czasie terapii oraz dawkowaniu 
uniemożliwiającym popełnianie błędów. W  związku 
z  tym w  niniejszym artykule zostały omówione główne 
argumenty przemawiające za stosowaniem trometamolu 
fosfomycyny (tF) w codziennej praktyce lekarskiej.

poWóD 1.  
UNikAlNy MechANiZM DZiAłANiA
Warto zauważyć, że pierwsza praca dotycząca zasto-
sowania fosfomycyny w  leczeniu zakażeń pojawiła się 
w 1969 r. i wykazano w niej szeroką aktywność bakterio-

STRESZCZENIE
Zakażenia układu moczowego należą do najczęstszych schorzeń rozpoznawanych u kobiet. W badaniach populacyjnych zaob-
serwowano, że co najmniej połowa kobiet doświadczy przynajmniej jednego epizodu zakażenia układu moczowego w swoim 
życiu, ponadto u co czwartej pacjentki dojdzie do nawrotu objawów tej choroby w okresie 6 miesięcy po wyleczeniu poprzed-
niej infekcji układu moczowego. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących farmakoterapii w trakcie włączania leczenia empirycz-
nego należy uwzględnić lokalne wskaźniki antybiotykowrażliwości oraz antybiotykooporności. Skuteczne, pierwotne leczenie 
zakażeń układu moczowego może być postrzegane jako efektywna strategia pozwalająca na zmniejszenie tempa narastania 
antybiotykooporności. Trometamol fosfomycyny przyjęty w formie pojedynczej dawki doustnej pozwala skutecznie i bezpiecz-
nie leczyć niepowikłane zakażenia układu moczowego.

SŁOWA KLUCZOWE: zakażenia układu moczowego, trometamol fosfomycyny, antybiotykooporność 

ABSTRACT
Urinary tract infections are one of the most common diseases among women. At least 50% of women will develop at least 
one of urinary tract infection episode during life-time. It should be also underlined that more than one-fourth of them will 
also develop recurrence within the half year following the initial infection and therapy. The empirical treatment of urinary tract 
infections should include susceptibility data based on local antimicrobial resistance rates. The effective initial treatment can be 
considered as an effective preventive strategy of the rapidly increasing bacterial resistance to antibiotics. Fosfomycin tromet-
amol is a safe and highly effective antimicrobial drug which can be used in a single dose in the treatment of uncomplicated 
urinary tract infections.
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bójczą w odniesieniu do bakterii Gram(-) i Gram(+) [6]. 
Fosfomycyna zaburza syntezę ściany komórkowej orga-
nizmów bakteryjnych poprzez hamowanie aktywności 
UDp-N-acetyloglukozamino-3-enolopirogronianotrans-
ferazy (MurA). Najczęstszą przyczyną zakażeń układu 
moczowego jest jego kolonizacja przez Escherichia coli 
(E. coli). W przypadku tego uropatogenu antybiotyk do-
staje się do wnętrza komórki poprzez transportery glice-
rolo-3-fosforanu oraz heksozo-6-fosforanu [7]. ten uni-
kalny mechanizm działania fosfomycyny sprawia, że nie 
występuje krzyżowa oporność z  innymi antybiotykami, 
jak również powoduje, że pomimo wieloletniej obecności 
tego leku na rynku nadal cechuje się on bardzo wysoką 
skutecznością w  odniesieniu do bakterii odpowiedzial-
nych za rozwój ZUM. trometamol fosfomycyny wykazu-
je aktywność bakteriobójczą wobec szerokiego spektrum 
drobnoustrojów, a  zwłaszcza tych, które najczęściej od-
powiadają za wystąpienie ZUM (m.in. Escherichia coli, 
Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., Citrobac-
ter spp., Serratia spp.). Fosfomycyna ponadto upośledza 
zdolności adhezyjne komórek bakteryjnych do błony ślu-
zowej pęcherza moczowego. opisywana w  licznych pu-
blikacjach antybiotykooporność względem tF oscyluje 
w przedziale kilku procent [8–10]. Również w przypadku 
wewnątrzszpitalnych zakażeń układu moczowego odse-
tek wrażliwości na fosfomycynę przekracza 80%, co czyni 
terapię tym antybiotykiem racjonalną zarówno z klinicz-
nego, jak i farmakoekonomicznego punktu widzenia [11].

poWóD 2.  
DłUGo UtRZyMUjące się stężeNie 
lekU W MocZU 
po doustnym podaniu fosfomycyna jest dystrybuowana 
w obrębie układu moczowego oraz – w przypadku męż-
czyzn – do gruczołu krokowego czy też pęcherzyków 
nasiennych. po zastosowaniu dawki 3 g tF uzyskuje się 
szczytowe stężenie fosfomycyny w  moczu na poziomie 
ok. 4000 µg/ml, przy czym stężenie terapeutyczne czyn-
nej formy leku wynoszące > 100 µg/ml utrzymuje się 
nawet przez 48 h [8]. W grupie pacjentów starszych lub 
w wieku podeszłym, z obniżonym klirensem kreatyniny 
(wynoszącym średnio 40 ml/min), bakteriobójcze stęże-
nie fosfomycyny może się utrzymywać przez okres kilku 
dni [12]. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie zaleca 
się stosowania tF u  pacjentów z  upośledzeniem czyn-
ności nerek, tj. gdy klirens kreatyniny wynosi < 10  ml/
min [13].

poWóD 3.  
łAtWe DAWkoWANie 
Dzięki trometamolowi fosfomycyna łatwiej rozpuszcza 
się w wodzie, co zwiększa jej dostępność po zażyciu do-

ustnym. W badaniu przeprowadzonym w grupie pacjen-
tek z  nawracającymi zakażeniami układu moczowego 
porównano postać doustną fosfomycyny (zawierającą 
trometamol) z  solą disodową fosfomycyny podawaną 
w formie wlewu dożylnego. po podaniu doustnym uzy-
skano średnie stężenia fosfomycyny w moczu wynoszą-
ce: 622,3 ± 335,1 (po 24 h), 41,41 ± 17,1 (po 48 h) oraz 
20,5 ± 45,60 mg/l (po 72 h). Analogicznie ww. wartości 
stężeń po podaniu dożylnym wynosiły: 1512,17 ± 788,27, 
43,55 ± 43,62 oraz 25,37 ± 45,65 mg/l. Nie stwierdzono 
zatem istotnych różnic w  stężeniach pomiędzy oby-
dwiema grupami po upływie 2 lub 3 dni od podania 
leku [14]. powyższe wyniki jednoznacznie wskazują, że 
rutynowo stosowana w  niepowikłanych zakażeniach 
układu moczowego pojedyncza dawka 3 g tF zażytego 
w formie doustnej pozwala uzyskać terapeutyczne, bak-
teriobójcze stężenie leku, dzięki czemu można uniknąć 
powtórnego przyjmowania preparatu. jest to bardzo 
istotne, ponieważ nie dochodzi do błędów w dawkowa-
niu, polegających na pominięciu kolejnej dawki albo jej 
zdublowaniu, jak również do przedwczesnego przerwa-
nia terapii w momencie ustąpienia objawów klinicznych 
ZUM. pacjent powinien być jednak poinformowany, że 
niektóre leki wpływające na motorykę przewodu pokar-
mowego lub spożycie posiłku bezpośrednio przed zaży-
ciem fosfomycyny mogą negatywnie wpływać na jej ab-
sorpcję. trzeba także odnotować, że w polsce w ramach 
monoterapii ZUM stosuje się wyłącznie doustną formę 
fosfomycyny.

poWóD 4.  
MiNiMAlNA opoRNość ESChEriChia 
Coli
jak już wcześniej zostało wspomniane, niezwykle istot-
ne jest to, że dotychczas nie opisano oporności krzyżo-
wej dotyczącej tF oraz innych klas antybiotyków czy też 
chemioterapeutyków. Fosfomycyna, będąc pochodną 
kwasu fosfonowego, blokuje nieodwracalnie aktywność 
transferazy fosfoenolopirogronowej i  zaburza pierwszy 
etap wewnątrzkomórkowej syntezy ściany komórkowej 
bakterii uropatogennych. powyższy mechanizm dzia-
łania fosfomycyny wyjaśnia brak oporności krzyżowej 
z innymi antybiotykami oraz działanie synergiczne z in-
nymi grupami antybiotyków, które mogą być stosowane 
w terapii ZUM, np. antybiotykami β-laktamowymi [13]. 
Dodatkowo upośledzenie zdolności adhezyjnych bakterii 
wpływa na skrócenie czasu trwania infekcji. to osłabie-
nie właściwości adhezyjnych może być również związane 
ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia reinfekcji.
W  niektórych badaniach dotyczących antybiotykowraż-
liwości uropatogenów odpowiedzialnych za wystąpienie 
ZUM stwierdza się, że wobec fosfomycyny wynosi ona 
nawet 99–100% [8, 15]. 
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poWóD 5.  
WRAżliWość URopAtoGeNóW 
WieloopoRNych
trometamol fosfomycyny po podaniu doustnym wyka-
zuje właściwości bakteriobójcze także wobec bakterii 
wieloopornych. W badaniu przeprowadzonym w grupie 
pacjentów z  wynikami posiewu moczu świadczącymi 
o wielooporności (wyizolowano np. Enterobacteriaceae,  
Pseudomonas aeruginosa oraz uropatogeny oporne 
m.in. na wankomycynę) uzyskano wyleczenie ZUM oraz 
brak nawrotów u  55% leczonych osób [16]. Wskazuje 
się ponadto, że pośród Enterobacteriaceae opornych na 
karbapenemy aż 79,3% jest wrażliwych na fosfomycynę 
[17]. podobną zależność obserwuje się w przypadku En-
terobacteriaceae produkujących β-laktamazy o  rozsze-
rzonym spektrum działania. one również odznaczają się 
wysoką wrażliwością na fosfomycynę [18].
jednym z  mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój 
oporności wobec fosfomycyny przez bakterie Gram(-) 
jest wytwarzanie przez te drobnoustroje metaloenzy-
mów FosA, FosB oraz FosX, które powodują uszkodze-
nia pierścienia epoksydowego fosfomycyny [19]. opisy-
wane są próby zwiększenia wrażliwości Gram(-) bakterii 
wieloopornych na działanie tF poprzez jednoczesne 
stosowanie foskarnetu, który jest pochodną kwasu fos-
fonowego i  jest stosowany jako lek przeciwwirusowy. 
We wspomnianym powyżej badaniu dodanie foskarne-
tu pozwoliło zmniejszyć nawet czterokrotnie minimalne 
stężenie hamujące fosfomycyny dla 52% takich patoge-
nów, jak: Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae 
oraz Pseudomonas aeruginosa [20]. oczywiście te mo-
dyfikacje na razie są eksperymentem medycznym i  nie 
stanowią rutynowej praktyki klinicznej, niemniej jednak 
pokazują potencjalne przyszłe kierunki rozwoju badań, 
mających na celu zwiększenie skuteczności fosfomy-
cyny, zwłaszcza w  przypadku jej stosowania względem 
bakterii wieloopornych.
obecnie, nawet bez dodatkowego leczenia synergistycz-
nego, bakterie wielooporne odpowiedzialne za rozwój 
ZUM wykazują wysoką wrażliwość na działanie fosfo-
mycyny.

poWóD 6.  
Może Być stosoWANy U DZieWcZąt 
poWyżej 12. R.ż.
Zgodnie z charakterystyką leczniczą produktu lecznicze-
go trometamol fosfomycyny może być stosowany w daw-
ce 3 g również u dziewcząt > 12. r.ż. [13] w leczeniu ostre-
go, niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego. Bez 
wątpienia dużym ułatwieniem w  przypadku stosowania 
tego leku u  młodszych pacjentów jest stosowanie go 
w  formie rozpuszczonej, co pozwala uniknąć dodatko-
wego nadzoru w celu sprawdzania systematyczności sto-

sowania. Na uwagę zasługuje także to, że w  przypadku 
stosowania tF rzadko występują działania niepożądane, 
szybko uzyskuje się stężenie terapeutyczne leku w moczu 
oraz nie stwierdza się negatywnego wpływu na mikro-
biom przewodu pokarmowego. Wspomniane powyżej 
czynniki, obok problemu narastającej antybiotykoopor-
ności (zwłaszcza wobec kotrimoksazolu czy połączenia 
amoksycyliny z kwasem klawulanowym), jednoznacznie 
przemawiają za tym, że w  przypadku niepowikłanego 
ZUM leczenie z  wykorzystaniem tF powinno być po-
strzegane w kategorii terapii pierwszego rzutu [21]. 

poWóD 7.  
RekoMeNDoWANy 
W NiepoWikłANyM ZApAleNiU 
pęcheRZA MocZoWeGo
Zgodnie z rekomendacjami europejskiego towarzystwa 
Urologicznego (eAU, european Association of Urology) 
w przypadku niepowikłanego ZUM zaleca się możliwie 
najkrótsze leczenie, które jednocześnie charakteryzuje 
się wysoką skutecznością. Dlatego w powyższych reko-
mendacjach jako leczenie pierwszego rzutu wymieniony 
został tF w pojedynczej, doustnej dawce 3 g [22]. 
polskie wytyczne opracowane w  ramach Narodowego 
Programu ochrony antybiotyków na lata 2011–2015 
również wskazują fosfomycynę jako antybiotyk, wobec 
którego oporność E. coli w  polsce wynosiła zaledwie 
1,2%, oraz zalecają jej stosowanie w  leczeniu pierwszo-
rzutowym niepowikłanego ZUM [23].
oficjalne rekomendacje towarzystw naukowych znaj-
dują odzwierciedlenie w codziennej praktyce klinicznej. 
W  międzynarodowym badaniu obserwacyjnym, w  któ-
rym uczestniczyło prawie 50 tys. kobiet z  zapaleniem 
pęcherza moczowego, przeanalizowano dane dotyczące 
zalecanej z tego powodu farmakoterapii. We wszystkich 
państwach objętych badaniem najczęściej przepisy-
wanym przez lekarzy antybiotykiem pierwszego rzutu 
w ZUM był tF (np. 39,7% w Brazylii) [24]. 

poWóD 8.  
BeZpiecZNy DlA koBiet W ciąży 
Z ostRyM ZApAleNieM pęcheRZA 
MocZoWeGo
objawowe zapalenie pęcherza moczowego obserwu-
je się u  ok. 1–2% pacjentek w ciąży, a  odsetek kobiet, 
u  których dochodzi do rozwoju ostrego odmiednicz-
kowego zapalenia nerek (ooZN), nie przekracza 2%. 
Zazwyczaj ooZN występuje w  trakcie drugiego lub 
trzeciego trymestru ciąży [25]. Głównym uropatogenem 
odpowiedzialnym za rozwój zapalenia pęcherza moczo-
wego u  kobiet w ciąży jest E. coli. Zazwyczaj leczenie 
rozpoczyna się empirycznie w oparciu o zgłaszane przez 
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pacjentkę subiektywne objawy świadczące o  ZUM, ale 
podejmując decyzję o wyborze leku, należy uwzględnić 
zaawansowanie ciąży (ponieważ niektóre z  preparatów 
są przeciwwskazane w  określonych etapach ciąży), jak 
również miejscowe wskaźniki oporności względem wy-
branych grup antybiotyków. trometamol fosfomycyny 
został umieszczony w  obrębie kategorii B w  klasyfika-
cji leków sporządzonej przez amerykańską Agencję ds. 
żywności i  leków (FDA, Food and Drug Administra-
tion), co oznacza, że w  badaniach na modelach zwie-
rzęcych nie zaobserwowano negatywnego wpływu na 
rozwój płodu, przy czym brak ukierunkowanych ba-
dań przeprowadzonych wyłącznie u  kobiet w  ciąży. Ze 
względu na to, że fosfomycyna może przekraczać barie-
rę łożyskową, przeprowadzone zostały badania na mo-
delu zwierzęcym w celu oceny bezpieczeństwa ww. sub-
stancji dla rozwijającego się płodu. po podaniu dawek 
≤ 1 mg/kg mc./24 h (dawka po stosownym przeliczeniu 
1,4–9 razy przekraczająca dawkę terapeutyczną stoso-
waną w  leczeniu ZUM) samicom szczura nie stwier-
dzono negatywnego wpływu na rozwój płodu. obecnie 
brakuje dowodów wskazujących na to, że fosfomycyna 
w  istotnym stopniu jest wydzielana do mleka matki, co 
może wskazywać na bezpieczeństwo tej formy farmako-
terapii w leczeniu ZUM u kobiet w okresie laktacji [26]. 
Biorąc pod uwagę liczne rekomendacje międzynarodo-
we wskazujące na bezpieczeństwo, najkrótszy czas trwa-
nia terapii oraz skuteczność, tF jest wymieniany jako le-
czenie pierwszego rzutu, niezależnie od trymestru ciąży 
[22, 23, 25, 27].

poWóD 9.  
ZAlecANy pRZeZ toWARZystWA 
NAUkoWe koBietoM W ciąży 
Z BeZoBjAWoWą BAkteRiURią
Bezobjawowy bakteriomocz, definiowany jako obecność 
co najmniej jednego uropatogenu w mianie ≥ 105 cFU/ml  
z mikcyjnej próbki moczu, niezależnie od obecności ropo- 
moczu i  przy braku objawów klinicznych, występuje 
u 2–7% kobiet w ciąży [28].
Należy podkreślić, że u  20–35% kobiet w ciąży z  bez-
objawowym bakteriomoczem rozwinie się objawowe 
ZUM, a u części z nich wystąpią objawy ooZN [29]. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że metaanaliza 19 ba-
dań wykazała o  połowę niższe ryzyko porodu przed-
wczesnego u  kobiet z  prawidłowym wynikiem analizy 
i posiewu moczu w porównaniu z grupą, w skład której 
wchodziły pacjentki z bezobjawowym bakteriomoczem. 
W odniesieniu do niższej masy urodzeniowej płodu ry-
zyko jest wyższe aż o  66% w  przypadku występowania 
bezobjawowej bakteriurii w porównaniu z grupą kontro-
lną, którą stanowiły pacjentki z prawidłowym wynikiem 
badań laboratoryjnych i posiewu moczu [30].

W  badaniu obserwacyjnym, które objęło grupę 15 tys. 
kobiet w ciąży, stwierdzono podwyższone ryzyko wystą-
pienia stanu przedrzucawkowego u pacjentek z bezobja-
wowym bakteriomoczem lub ostrym zapaleniem pęche-
rza moczowego [31]. 
Amerykański komitet United states preventive services 
task Force (UspstF) opracowujący zalecenia dotyczą-
ce zapobiegania chorobom i  leczenia ich na podstawie 
medycyny opartej na dowodach naukowych wydał opi-
nię, że przeprowadzanie badań skriningowych i  lecze-
nie bezobjawowego bakteriomoczu u  kobiet w  ciąży 
wiąże się z  umiarkowaną redukcją powikłań perinatal-
nych. Wiarygodne dane jednoznacznie wskazują, że od-
miedniczkowe zakażenie nerek w ciąży wiąże się z nie-
korzystnym wpływem na przebieg ciąży i  że leczenie 
asymptomatycznej bakteriurii redukuje częstość ww. 
powikłań [32]. 
leczenie bezobjawowej bakteriurii w ciąży nie różni się 
od terapii niepowikłanego zapalenia pęcherza moczo-
wego i obejmuje wykorzystanie tF w standardowej, jed-
norazowej, doustnej dawce 3 g [22, 23]. 

poWóD 10.  
MożliWość stosoWANiA 
W pRoFilAktyce NAWRAcAjących 
ZAkAżeń UkłADU MocZoWeGo
Nawracające zakażenia układu moczowego są definio-
wane jako występowanie co najmniej dwóch epizodów 
ZUM w ciągu 6 miesięcy lub trzech w roku [22]. 
W  ostatnich latach coraz większym wyzwaniem staje 
się zapobieganie ww. nawrotom, co spowodowane jest 
w znacznej mierze problemem narastającej antybiotyko-
oporności [33]. 
Z  tego względu pacjentkom zmagającym się z  proble-
mem nawracających zakażeń układu moczowego zaleca 
się wiele działań w celu modyfikacji codziennych nawy-
ków (m.in. właściwą toaletę okolicy pochwy i  krocza, 
unikanie stosowania środków plemnikobójczych, odda-
wanie moczu po stosunku seksualnym). jeżeli pomimo 
zastosowania powyższych metod nadal występują na-
wroty ZUM, to rekomendacje eAU podają, aby prewen-
cyjnie stosować tF w  doustnej dawce 3 g powtarzanej 
co 10 dni [22].

poDsUMoWANie
Biorąc pod uwagę różne aspekty farmakoterapii ZUM, 
optymalne leczenie powinno uwzględniać wysoką sku-
teczność leku in vivo, niski odsetek działań niepożąda-
nych, łatwość dawkowania oraz bezpieczeństwo far-
makoterapii, również w  tak szczególnym okresie życia, 
jakim jest ciąża. po analizie przedstawionych powyżej 
badań naukowych oraz rekomendacji towarzystw na-
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