ZDROWIE

NIETRZYMANIE MOCZU U OSÓB
STARSZYCH - MOŻLIWE PRZYCZYNY,
PROFILAKTYKA I SPOSOBY LECZENIA
Nietrzymanie moczu jest problemem krępującym i pomijanym przez pacjentów
podczas wizyt w gabinetach lekarskich. Niestety też często utrudnienia z oddawaniem moczu łączą się z procesem starzenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że choć
dotyczy on w większości osób starszych nie należy przyjmować, że jest to normalny
objaw procesu starzenia. Jeśli zostanie prawidłowo ustalona przyczyna wstydliwych dolegliwości to obecnie istnieje wiele możliwości jego skutecznego leczenia.

KOGO NAJCZĘŚCIEJ DOTYKA
TEN PROBLEM?
Inkontynencja pojawia się w większości
u kobiet, szczególnie otyłych, przede
wszystkim ze względu na anatomię układu moczowo-płciowego. Wraz z wiekiem

czy na skutek przebytych porodów naturalnych narządy rodne obniżają się, a mięśnie podtrzymujące narządy miednicy
mniejszej ulegają osłabieniu. Istotnym
czynnikiem jest również okres menopauzy, kiedy znacznie obniża się ilość

żeńskich hormonów płciowych – estrogenów. Ich receptory znajdują się w dolnych drogach moczowych, strukturach
mięśniowych dna miednicy mniejszej
oraz w ośrodkach korowych mózgu regulujących oddawanie moczu. Niskie stężenie wspomnianych hormonów wpływa
więc na każdy z aspektów prawidłowej
pracy dróg moczowych. Szacuje się, że
jedna trzecia kobiet w wieku powyżej 65
r.ż. cierpi na nadreaktywność pęcherza,
z których u jednej trzeciej diagnozowane jest nietrzymanie moczu. Problem
dotyczy również mężczyzn, szczególnie
dotkniętych przerostem prostaty.
W miarę upływu lat dochodzą jeszcze
inne czynniki rozwoju nietrzymania
moczu występujące znacznie częściej
u osób starszych, tj. choroby przewlekłe
(cukrzyca, choroba Parkinsona, przewlekła niewydolność serca), niska sprawność
fizyczna i ograniczona mobilność, wielolekowość, zaparcia, niedobór wit. D.
Wskutek zachodzących wraz z wiekiem
zmian hormonalnym oraz osłabieniem
mechanizmu zwieraczowego czy zwiotczeniem mięśni miednicy ryzyko wystąpienia problemów nasila się. Przebyte
operacje urologiczne lub ginekologiczne,
otyłość oraz nawracające infekcje układu moczowego również bezpośrednio
wpływają na kondycję dróg moczowych.
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Nietrzymanie moczu, choć bardzo często występuje u osób w podeszłym wieku, wcale
nie jest naturalnym objawem starzenia się. Niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza od razu
po zauważeniu pojawiających się trudności w oddawaniu moczu może nie tylko opóźnić
rozwój schorzenia czy zmniejszyć dolegliwości, ale też zupełnie je wyeliminować. Niestety
często największy problem dla pacjentów starszych stanowi bariera społeczna. Obawa
przed nagłym wystąpieniem objawów wśród rodziny i znajomych oraz ciągłe poczucie
wstydu związane z dolegliwościami dodatkowo wycofują taką osobę, przez co unika ona
kontaktów z innymi czy wyjść z domu. Dlatego tak ważne w terapii nietrzymania moczu
jest okazanie zrozumienia i wsparcia ze strony specjalistów czy najbliższych.
FIZJOLOGIA ODDAWANIA
MOCZU
W trakcie fizjologicznych procesów filtracji
zachodzących w nerkach powstaje płyn
(mocz), który zawiera produkty przemiany materii niepotrzebne bądź szkodliwe
dla organizmu. Następnie spływa on mo-

czowodami do znajdującego się w dole
brzucha pęcherza moczowego. W nim
jest magazynowany dzięki zaciskającym
cewkę moczową mięśniom dna miednicy. W momencie jego wypełnienia mózg
otrzymuje sygnał o konieczności opróżnienia pęcherza moczowego (pojawia się

uczucie parcia na pęcherz). W odpowiedzi
na impulsy nerwowe z mózgu mięśnie dna
miednicy rozluźniają się, pęcherz moczowy
kurczy się i mocz odpływa na zewnątrz
przez cewkę moczową. Nieprawidłowości
na którymkolwiek z tych etapów w obrębie
dróg moczowych prowadzą do

stosowane w:
Bolesnym miesiączkowaniu
Stanach skurczowych mięśni gładkich

(przewodu pokarmowego, dróg moczowych, dróg żółciowych)

Skróconainformacjaoleku.Drotafemme,40mg,tabletkipowlekane.DrotafemmeForte,80mg,tabletkipowlekane.Skład:Każdatabletkapowlekanazawiera40mgchlorowodorkudrotaweryny/80mgchlorowodorkudrotaweryny(Drotaverinihydrochloridum).Wskazaniadostosowania:Stanyskurczowemięśnigładkich,
związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawkiVatera; stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych,
zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz. Jako leczenie wspomagające można stosować bezpiecznie i z pożądanym skutkiem: w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych
wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym, wzdęciach jelit i zapaleniu trzustki; w schorzeniach ginekologicznych: w bolesnym miesiączkowaniu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca, blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia. Drotafemme - Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Drotafemme Forte - Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: SUN-FARM Sp. z o.o., ul. Dolna 21, 05-092 Łomianki. Kategoria dostępności: OTC – Lek wydawany bez recepty.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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epizodów nietrzymania moczu. Najczęściej
zaburzenia te dotyczą jego magazynowania albo opróżniania pęcherza moczowego.

zwyczaj w ciągu kilku sekund dochodzi
do opróżnienia pęcherza moczowego.
Przyczyną jest nadaktywność mięśni pęcherza na skutek miejscowych schorzeń
układu moczowo-płciowego (np.: guzy,
kamica pęcherza moczowego) lub zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego
(np.: udar, choroba Parkinsona, otępienie).
Często określany również jako zespół
nadreaktywnego pęcherza, choć różniący się niektórymi objawami. W przypadku nadpobudliwego pęcherza obserwuje się również oprócz nagłego parcia
zwiększoną częstość oddawania moczu
oraz nokturię (wybudzanie się w nocy
w celu oddawania moczu).

RODZAJE NIETRZYMANIA MOCZU I ICH OBJAWY
Klasyfikacja nietrzymania moczu opiera
się na poznaniu podstawowej przyczyny
zlokalizowanej w dolnych drogach moczowych. Rozróżnia się 4 typy nietrzymania
moczu:

•

•

Wysiłkowy charakteryzujący się mimowolnym oddawaniem niewielkich ilości
moczu na skutek wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej (np.: przez wysiłek fizyczny,
kaszel, śmiech, kichanie). Zaburzenia te
spowodowane są osłabieniem mięśni dna
miednicy, co powoduje, że cewka moczowa nie jest wystarczająco zaciśnięta.
Naglący, w którym występuje nagła, bardzo silna potrzeba oddania moczu i za-
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•

Z przepełnienia, gdzie wyciek niewielkich
ilości moczu spowodowany jest siłami
mechanicznymi działającymi na nadmiernie rozciągnięty pęcherz, stanowiąc
ciągłą przeszkodzę dla jego swobodnego wypływu (najczęściej występujący u mężczyzn przez powiększenie

gruczołu krokowego). Niewydolność
skurczowa pęcherza w tym przypadku
może również być związana z cukrzycą
lub urazem rdzenia kręgowego (tzw.
pęcherz neurogenny) lub być efektem
działania leków.

•

Czynnościowy, będący wynikiem
cięższych zaburzeń psychologicznych
(depresja) oraz ośrodkowego układu
nerwowego (otępienie), gdzie pacjent
z powodu upośledzenia funkcji poznawczych, fizycznych lub barier psychologicznych jest niezdolny do dojścia
i skorzystania z toalety.

DIAGNOSTYKA
Nietrzymanie moczu może być pierwszą
oznaką złożonego problemu klinicznego,
szczególnie u osób starszych, dlatego
ocena diagnostyczna jest bardzo istotna
i obejmuje wiele etapów. Poza wywiadem lekarskim w kierunku innych chorób przewlekłych wykonuje się badanie
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ogólne moczu, USG układu moczowego,
w tym pęcherza (szczególnie pod względem pomiaru zalegającej objętości po
oddaniu moczu). Przy podejrzeniu wysiłkowego bądź naglącego nietrzymania
moczu przeprowadza się również badania urodynamiczne. Jest to test przepływu moczu oraz dynamiki pracy pęcherza
wykonywany przez wprowadzenie cewnika do cewki moczowej oraz zmierzenie
wartości ciśnień przy oddawaniu moczu
za pomocą elektrod igłowych umieszczonych przy mięśniach zwieraczy pęcherza
moczowego. Niekiedy, by wykluczyć inne
choroby układu moczowego (kamica
pęcherza moczowego, guzy lub zmiany
nowotworowe) konieczne jest zlecenie
cytoskopii. W tym celu wykorzystuje się
specjalny rodzaj endoskopu (cytoskop),
który wprowadza się do ujścia cewki
moczowej do pęcherza moczowego,
gdzie lekarz dokładnie ogląda obraz jego
wnętrza i w razie konieczności pobiera
wycinki do badania histopatologicznego.
Dodatkowo kobiety powinny być poddane również badaniu ginekologicznemu,
natomiast mężczyźni badaniu palpacyjnym prostaty per rectum, które polega na
wprowadzeniu przez lekarza palca do
odbytnicy pacjenta.

CZĘSTE PRZYCZYNY NIETRZYMANIA MOCZU U OSÓB STARSZYCH
Osoby starsze często stosują leki moczopędne (m.in. w leczeniu nadciśnienia lub
niewydolności serca). Niestety nie zawsze
możliwe jest ich odstawienie i takie zmiany
należy zawsze konsultować z lekarzem.
Bardzo pomocna może być ustalona pora
przyjmowania leku, np.: w godzinach porannych, kiedy następne kilka godzin pacjent może spędzić w domu, mając łatwy
dostęp do łazienki.
Wśród mężczyzn w podeszłym wieku
bezpośrednią przyczyną trudności w oddawaniu moczu i nietrzymaniu moczu
bardzo często jest przerost gruczołu krokowego. Powiększenie gruczołu krokowego (prostaty) stwierdza się u ok. 80%

mężczyzn w wieku 75 lat, a objawy przerostu występują u ok. 50% mężczyzn w tym
wieku. Leczenie przerostu prostaty zależy
od stopnia zaawansowania dolegliwości
i opiera się na terapii farmakologicznej
(leki zmniejszające gruczoł prostaty oraz
rozluźniające mięśnie dróg moczowych)
lub interwencji chirurgicznej.
U osób starszych jedną z najczęściej zgłaszanych dolegliwości ze strony układu
pokarmowego są również zaparcia. Problemy z wypróżnianiem to często skutek
stosowanych leków, chorób współistniejących, ale też związane są ze zmniejszoną aktywnością fizyczną lub niewystarczającym spożyciem kalorii. Wypełniona
masami kałowymi odbytnica uciska na
cewkę moczową i stanowi przeszkodę
utrudniającą przepływ moczu z pęcherza. Zadbanie o prawidłową aktywność
fizyczną, regularne spożywanie płynów
oraz błonnika pozytywnie wpłynie na
regulację pracy jelit i ułatwi wypróżnianie,
a to w konsekwencji może zmniejszyć
problemy z nietrzymaniem moczu.

LECZENIE NIETRZYMANIA
MOCZU
Terapia nietrzymania moczu u osób starszych jest bardzo złożona. Na pierwszym
miejscu lekarz powinien przeprowadzić
dokładny wywiad z pacjentem w celu zidentyfikowania występujących u pacjenta
czynników zwiększających ryzyko problemów z oddawaniem moczu (stosowane
leki, stopień mobilności oraz zdolności
poznawczych pacjenta, choroby współistniejące, przebyte zabiegi). Według odpowiednio zebranych informacji dobiera się
takie leczenie, które będzie odpowiadało
preferencjom pacjenta i jednocześnie nie
będzie dla niego zbyt wymagające. Ma to
istotne znaczenie szczególnie w terapii
wysiłkowego i mieszanego nietrzymania
moczu, gdzie „trening pęcherza”, zmiana
nawyków i systematyczne ćwiczenia mięśni dna miednicy (u kobiet) są leczeniem
pierwszego wyboru. Jeśli osoba starsza
nie jest na tyle zmotywowana bądź ze
względu na ogólny stan zdrowia ciężko jej

dopasować się do zupełnie nowych zaleceń podejmowane są inne interwencje.
Leki wprowadza się bardzo ostrożnie
i pod ścisłą kontrolą lekarza ze względu
na duże ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i interakcji z innymi stosowanymi preparatami. Inną opcją jest leczenie chirurgiczne, które obecnie uważane
jest za tak samo bezpieczną i skuteczną
metodę u starszych, jak i młodszych pacjentów. Obecnie możliwe są dwie opcje
postępowania chirurgicznego u kobiet
z wysiłkowym nietrzymaniem moczu: zabieg wszczepienia beznapięciowej taśmy
pod środkowy odcinek cewki moczowej
wprowadzanej załonowo lub przez otwór
zasłoniony, natomiast u mężczyzn: przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego.

ZMIANA NAWYKÓW
Osoba starsza, której doskwierają dolegliwości z nietrzymaniem moczu, niezależnie od jego typu i na tyle ile jest w stanie,
powinna wprowadzić do swojego życia
codziennego kilka konkretnych zasad.
Zadbanie o prawidłową wagę przez
wprowadzenie codziennej aktywności fizycznej (np. w formie regularnych
spacerów) oraz ograniczenie w diecie
tłuszczów nasyconych (w największych
ilościach występują w produktach zwierzęcego pochodzenia) i cukrów prostych.
Zmniejszenie lub zupełne wyeliminowanie napojów alkoholowych i kofeiny,
które działają moczopędnie.
Ograniczenie palenia tytoniu lub najlepiej
zupełne porzucenie nałogu (utrzymujący się kaszel może nasilać dolegliwości
nietrzymania moczu).
Przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów, o którym często osoby starsze zapominają lub specjalnie ograniczają w celu
uniknięcia epizodów nietrzymania moczu.
Można zmniejszyć spożywanie płynów
przed spotkaniami, wyjściami z domu lub
na noc, jednak należy zadbać
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o ich odpowiednią ilość w ciągu dnia.
Wykształcenie nowych przyzwyczajeń
w częstotliwości korzystania z łazienki
(oddawanie moczu w możliwie jak najdłuższych odstępach czasu i nauka wstrzymywania), czyli tzw. „trening pęcherza”.

ŚWIADOMA PROFILAKTYKA
U KOBIET
U kobiet w leczeniu wysiłkowego lub
mieszanego nietrzymania moczu zaleca się rutynowe ćwiczenia mięśni dna
miednicy (tzw. mięśni Kegla). Wzmocnienie tych partii spowoduje zmniejszenie
dolegliwości, a nawet może doprowadzić do ustąpienia problemu. Pierwszym,
a zarazem najtrudniejszym etapem jest
nauka napinania odpowiednich mięśni.
W tym celu najlepiej usiąść, lekko rozsunąć kolana i wyobrazić sobie moment,
w którym próbujemy wstrzymać oddawanie moczu i zacisnąć odpowiednie
mięśnie. Początkowe ćwiczenia najlepiej

wykonywać w pozycji siedzącej, a w późniejszym okresie można również ćwiczyć
w pozycji stojącej w lekkim rozkroku lub
leżącej. Bardzo ważne jest, aby napinać
mięśnie dna miednicy powoli i mocno,
a następnie stopniowo rozluźniać. Wariantów ćwiczeń mięśni Kegla jest bardzo
dużo i nie wymagają one specjalistycznego sprzętu. Systematyczność, dokładność
i dłuższy czas (co najmniej 3 miesiące)
wykonywanych ćwiczeń przynosi najlepsze efekty.

NIETRZYMANIE MOCZU TO
NIE WYROK
Nietrzymanie moczu, choć bardzo często
występuje u osób w podeszłym wieku,
wcale nie jest naturalnym objawem starzenia się. Niezwłoczne zgłoszenie się do
lekarza od razu po zauważeniu pojawiających się trudności w oddawaniu moczu
może nie tylko opóźnić rozwój schorzenia
czy zmniejszyć dolegliwości, ale też zu-

pełnie je wyeliminować. Niestety często
największy problem dla pacjentów starszych stanowi bariera społeczna. Obawa
przed nagłym wystąpieniem objawów
wśród rodziny i znajomych oraz ciągłe
poczucie wstydu związane z dolegliwościami dodatkowo wycofują taką osobę,
przez co unika ona kontaktów z innymi
czy wyjść z domu. Dlatego tak ważne
w terapii nietrzymania moczu jest okazanie zrozumienia i wsparcia ze strony specjalistów czy najbliższych. Przypomnienie
o możliwości skorzystania z wygodnych
wyrobów higienicznych, wskazanie najlepszych możliwych opcji leczenia i zachęcanie do stosowania się do zaleceń
z pewnością przyczynią do znacznego
polepszenia się jakości życia pacjenta
starszego i zwiększą szanse wyleczenia.

KARINA KORDALEWSKA
Pracownik Apteki
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przeziębienia
takich
jak:Fenyloketonuria:
gorączka, dreszcze,
bólzawiera
głowy, aspartam,
ból mięśni,który
ból gardła,
katar, ból
zatok. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość
na substancje
czynne lub
na w
którąkolwiek
substancję
nie stosować
produktu i wgrypy,
okresie
ciąży.
produkt
jest źródłem
fenyloalaniny.
Może być szkodliwy
dla pacjentów
z fenyloketonurią.
Dzieci
wieku poniżej
12 lat.
pomocniczą.
NadciśnienieOrifarm
tętnicze,
choroby A/S,
serca.
Ciężka15,
niewydolność
wątroby.
Podmiot odpowiedzialny:
Healthcare
Energivej
5260 Odense,
Dania. Leczenie inhibitorami MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Ciąża: ze względu na zawartość fenylefryny
nie stosować produktu w okresie ciąży. Fenyloketonuria: produkt zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense, Dania.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych
dawkowanie
informacje
stosowaniaprzeciwwskazania,
produktu leczniczego,
skonsultuj
się
Przed użyciem i zapoznaj
się oraz
z ulotką,
która dotyczące
zawiera wskazania,
dane bądź
dotyczące
działań
z lekarzemi lub
farmaceutą,
gdyż
każdy lekdotyczące
niewłaściwie
stosowany
zagraża leczniczego,
Twojemu życiu
lub zdrowiu.
niepożądanych
dawkowanie
oraz
informacje
stosowania
produktu
bądź
skonsultuj się
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

