ZDROWIE

ZESPÓŁ PĘCHERZA
NADREAKTYWNEGO
Zespół pęcherza nadreaktywnego (Overactive Bladder OAB) jest chorobą, która dotyka wiele osób. Zgodnie z definicją Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji
(ISC – towarzystwo to zajmuje się popularyzacją problemu nietrzymania moczu), cechuje się występowaniem
parć naglących, częstomoczu oraz/lub nietrzymaniem
moczu.

Parcie naglące jest uczuciem nagłej
potrzeby oddania moczu. Częstomocz określa z kolei częstość oddawania moczu (mikcji) w ciągu doby.
W zależności od pory występowania,
częstomocz dzielimy na dzienny lub
nocny. W przypadku częstomoczu
dziennego liczba mikcji nie powinna
przekraczać 7, a w przypadku nocnego - 1. Dobowa liczba mikcji nie
powinna natomiast być większa niż
8, a ilość moczu w dobowej zbiórce
nie powinna przekroczyć 2,8 litra.
Ponadto ilość moczu oddawanego
w nocy nie powinna przekraczać
20% całkowitej dobowej ilości. Jeżeli dodatkowo wyżej wymienionym
objawom będą towarzyszyć epizody nietrzymania moczu, to mówimy
o mokrym pęcherzu nadreaktywnym. Z kolei jednostkę chorobową
określamy jako nietrzymanie moczu
z parcia. Jeżeli objawy nietrzymania
moczu nie występują, to mówimy
o pęcherzu nadreaktywnym suchym.
Ważne jest, aby tym wszystkim objawom nie towarzyszyła jakakolwiek
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uchwytna przyczyna, która mogłaby
taki stan wywołać, np. kamica, infekcje, wady anatomiczne itp.
Częstotliwość występowania schorzenia wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy przede wszystkim kobiet. Według różnych danych, cierpi na nie
od 10 do 30% społeczeństwa i pojawia się około 45. roku życia u kobiet. U mężczyzn liczba zachorowań
znacząco wzrasta po 65. roku życia.
Szacuję się, że rocznie zachorowuje
około 10-15 tysięcy osób.
Po zgłoszeniu się do urologa z powodu wspomnianych dolegliwości,
pacjent musi poddać się szeregowi
czynności, które pozwolą postawić
prawidłowe rozpoznanie. Podstawą
jest zebranie dokładnego wywiadu,
na podstawie którego urolog będzie
podejrzewał chorobę (częstomocz,
parcia naglące, nietrzymanie moczu). Następnie badanie fizykalne
- przede wszystkim badanie jamy
brzusznej, badanie palcem przez od-
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bytnicę (łac. per rectum) u mężczyzn,
a u kobiety badanie przez pochwę,

winno być uzupełnione o badanie
neurologiczne, aby wykluczyć neu-

Częstotliwość występowania
schorzenia wzrasta wraz z wiekiem
i dotyczy przede wszystkim kobiet.
celem oceny stanu śluzówki cewki
moczowej. Badanie fizykalne po-

rogenną przyczynę dolegliwości. Kolejnym krokiem będzie zlecenie ba-

dań dodatkowych w celu znalezienia
uchwytnej przyczyny. USG jamy
brzusznej pozwoli rozpoznać kamicę
układu moczowego, guzy pęcherza
moczowego i występowanie wodonercza. Posiew moczu umożliwia
z kolei rozpoznanie infekcji układu
moczowego. Dodatkowo urolog powinien wykonać tak zwane nieinwazyjne testy urodynamiczne, które pozwolą ustalić faktyczny stan
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układu moczowego. Należą do nich:
dzienniczek mikcji, który określa ilość
przyjmowanych płynów, ilość mikcji,
występowanie parć naglących oraz
ewentualnie epizodów nietrzymania moczu; kwestionariusze oceny
dolegliwości ze strony dolnych dróg
moczowych, określające nasilenie
dolegliwości oraz oceniające jakość
życia; uroflowmetria, która określa
jakość strumienia moczu; obliczenie objętości zalegającego moczu
po mikcji na podstawie USG - ocena
przeszkody podpęcherzowej; ewentualnie testy podpaskowe, które pozwolą na obliczanie rzeczywistej ilości utraconego moczu w przypadku
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występowania nietrzymania. Ostateczne rozpoznanie urolog stawia
na podstawie objawów, dzienniczka
mikcji i wykluczeniu innych nieprawidłowości.
Leczenie pęcherza nadreaktywnego
rozpoczyna się modyfikacją stylu
życia: pacjentom zaleca się zmianą
przyzwyczajeń przyjmowania płynów (nieprzyjmowanie przed snem)
oraz ćwiczenia. Ćwiczenia mięśni dna
miednicy, czyli tak zwane ćwiczenia
mięśni Kegla, mają udowodnioną
skuteczność w przypadku nietrzymania moczu o miernym stopniu
natężenia dolegliwości - ćwiczenia te

poprawią kondycję mięśni przepony
moczowo-płciowej odpowiedzialnej
między innymi za trzymanie moczu.
Celem dokładnej instrukcji wykonywania ćwiczenia oraz instruowania
w zachowawczym leczeniu pęcherza nadreaktywnego zawsze należy
skonsultować się z fizjoterapeutą.
Trening pęcherza moczowego, który polega na wyćwiczeniu pęcherza
do wytrzymywania jak najdłuższych
przerw między mikcjami, oddawaniu
moczu w określonych porach czy sytuacjach, np. przed wyjściem na zakupy. W przypadku niepowodzenia
stosuje się farmakoterapię. Lekami
pierwszego rzutu są leki antymu-

wypieracza pęcherza moczowego.
Mogą jednak powodować suchość
w jamie ustnej, zaparcia, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia funkcji
poznawczych. Częstość występowania objawów jest stosunkowo duża.
Drugim lekiem pierwszego rzutu jest
mirabergon, który w innym mechanizmie ma takie samo działanie. Ma
mniej działań niepożądanych, do
których należą przede wszystkim zaburzenia rytmu serca, które występu-

NEFROCAL to nowoczesny suplement diety przeznaczony dla osób
dbających o zachowanie zdrowia układu moczowego. Wspiera wydalnicze funkcje nerek (ekstrakt z ziela skrzypu polnego). Wykazuje działanie
moczopędne, dzięki czemu przyczynia się do ułatwienia wydalania
wody z organizmu (ekstrakt z korzenia lubczyku). Pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej (magnez). Wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny (witamina B 6 ).

Oczyszczająca

moc
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skarynowe, które poprzez wpływ na
odpowiednie receptory znajdujące
się w pęcherzu moczowym powodują zmniejszenie napięcia mięśnia

Skład: cytrynian potasu, cytrynian magnezu, substancja wypełniająca (celuloza), substancja wypełniająca (hydroksypropylometyloce-luloza), ekstrakt z liści rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis), ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum
arvense), w tym: krzem - 7%, ekstrakt z korzenia lubczyka ogrodowego (Levisticum officinale), ekstrakt z liści borówki brusznicy
(Vaccinium vitis-idaea L.), w tym: arbutyna - 5-7%, substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych),
substancja wypełniająca (sól sodowa karboksymetylocelulozy usiecio-wana), barwnik (dwutlenek tytanu), substancja
przeciwzbrylająca (talk), trójglicerydy średniołańcuchowe, barwnik (tlenki i wodorotlenki żelaza), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).
Zastosowanie: Suplement diety Nefrocal przeznaczony do stosowania jako środek wspomagający funkcjonowanie
nerek, zwłaszcza stanowiący wsparcie dla ich funkcji wydalniczych.
Ostrzeżenia: Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety
w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.
Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp.z o.o.ul.Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym
Referencyjna wartość spożycia (RWS) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia w
ciągu dnia można znaleźć na opakowaniach poszczególnych preparatów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować
zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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ją stosunkowo rzadko. W przypadku
niepowodzenia stosuje się bardziej
zaawansowanie techniki jak ostrzykiwanie pęcherza moczowego toksyną

Ćwiczenia mięśni dna miednicy, czyli
tak zwane ćwiczenia mięśni Kegla,
mają udowodnioną skuteczność
w przypadku nietrzymania moczu
o miernym stopniu natężenia
dolegliwości - ćwiczenia te poprawią
kondycję mięśni przepony moczowopłciowej odpowiedzialnej między
innymi za trzymanie moczu.
botulinową oraz inne zaawansowane techniki urologiczne, do których
należą, na przykład elektryczna stymulacja mięśni dna miednicy, czy
operacyjne leczenie nietrzymania
moczu.
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