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Streszczenie 

Nietrzymanie moczu dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn i nasila 
się wraz z wiekiem po okresie menopauzy. Nietrzymanie moczu 
jest szeroko rozpowszechnioną i ogólnospołeczną chorobą, z którą 
na świecie zmaga się średnio co trzecia/ czwarta kobieta. Etiologia 
NTM może być spowodowana różnymi zmianami w organizmie 
kobiety. Wstępna klasyfikacja choroby pozwala na dobór odpo-
wiedniego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Farma-
kologia tej jednostki chorobowej obejmuje zarówno leczenie 
farmakologiczne, jak i niefarmakologiczne. Metoda leczenia do- 
bierana jest do stanu pacjentki. 
 
Słowa kluczowe: nietrzymanie moczu, etiologia, diagnostyka, 
farmakologia. 

Summary 

Women tend to experience urinary incontinence more often 
than men and the risk increases with age, after menopause. In 
the world, 25–30% of women suffer from urinary incontinence, 
which is a common disease affecting all social groups. UI may 
be caused by variouschanges in a woman's body. Preliminary 
classification of the disease is the prerequisite for appropriate 
diagnosis and therapy. Treatment includes both pharmacology 
and non-pharmacological therapy. The method of treatment 
depends on the individual patient’s condition. 
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Wstęp 
 
NTM to duży problem dotyczący nie tylko kobiet, 

ale także mężczyzn. Niestety w większości przypadków 
to temat tabu, skrywany przez wielu pacjentów. Jak 
wielka jest jego skala świadczą nieubłagane statystyki. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia NTM jest sze-
roko rozpowszechnioną, ogólnospołeczną chorobą, z któ- 
rą na świecie zmaga się średnio, co trzecia/czwarta ko-
bieta (około 30% przed okresem menopauzy i do 60% 
po tym okresie). Szacuje się, że w Polsce cierpi na to 
schorzenie, co najmniej 3 miliony kobiet. Te szacunki 
nie są jednak dokładne. Wiele kobiet bagatelizuje pierw-
sze objawy traktując je jako naturalny proces starzenia 
się albo stara się samodzielnie radzić. Ilu mężczyzn 
dotyczy ten problem, nie wiadomo. Panowie unikają 
wstydliwego problemu i wizyt u urologa. Ze statystyk 
prowadzonych przez lekarzy wynika, że przeszło 70% 
chorych to kobiety, 25% to mężczyźni, dzieci stanowią 
niewielki odsetek. Według statystyk z objawami NTM 
do lekarza zgłasza się tylko co 10. kobieta. Przyjmuje 
się, że gdy częstotliwość występowania danego schorze-
nia przekracza 5% populacji na świecie, mówimy wów-
czas o chorobie społecznej. NTM w pełni zasługuje na 
taką definicję. Czym jest NTM, według definicji ICS 
(International Continence Society) nieświadome gubie-
nie moczu, stwarzające problemy zarówno natury higie-
nicznej, jak i socjalnej [5, 6, 7]. Stopień nasilenia tych 

objawów może być różny. Od popuszczania pojedyn-
czych kropli moczu przy kaszlnięciu, kichaniu, przy zbyt 
gwałtownym ruchu, np. nagłe wstanie, schodzenie ze 
schodów czy podskoki. Po gubienie moczu podczas 
siedzenia czy chodzenia albo niemożność utrzymania 
moczu przy wypełnionym pęcherzu. Wyróżnia się nastę-
pujące rodzaje NTM [8]: 

• wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) – mi-
mowolne popuszczanie niewielkich ilości moczu 
bez uczucia parcia, występujące głównie podczas 
wysiłku fizycznego (dźwiganie ciężarów, kaszel, 
bieg, podskakiwanie, gimnastyka, pływanie, itp.) 

• naglące nietrzymanie moczu (NNM) – to nieza-
leżna od woli utrata zwykle dużych ilości moczu 
występująca również podczas spoczynku i snu 
(nokturia) 

• nietrzymanie moczu typu mieszanego (MNM) – 
to połączenie objawów WNM i NNM 

• nietrzymanie moczu z przepełnienia – to wynik 
upośledzonej kurczliwości wypieracza prowadzą-
cy do utraty moczu na skutek nadmiernego wy-
pełnienia pęcherza moczowego 

• przejściowe nietrzymanie moczu – to postać 
NTM będąca skutkiem działania czynników, ta-
kich jak infekcje dróg moczowych, zaparcia, czy 
też efekty uboczne przyjmowanych leków. Elimi-
nacja tych czynników prowadzi zwykle do ustą-
pienia objawów choroby. 
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Etiologia 
 
Nietrzymanie moczu może dotyczyć kobiet w róż-

nym wieku i może być spowodowane różnymi zmianami 
w organizmie kobiety. Czynniki przyczyniające się do 
rozwoju NTM mają różnorakie podłoże. Warto zwrócić 
uwagę na kilka z nich. Czynniki genetyczne, większe 
prawdopodobieństwo zachorowania na NTM dotyczy 
kobiet, których matki albo/i babcie chorowały na NTM. 
Wiek odgrywa też ważną rolę, ryzyko NTM wzrasta 
wprost proporcjonalnie do wieku. W okres pomenopau-
zalnym częstotliwość występowania NTM wzrasta dwu-
krotnie [3], kobietą częściej przytrafiają się wówczas 
infekcje układu moczowego, zmniejsza się poziom es-
trogenu w organizmie, co skutkuje obniżeniem cewki 
moczowej i jej skróceniem z 5–6 cm niekiedy nawet do 
1–2 cm, występuje również osłabienie mięśni ścian pę-
cherza moczowego oraz mięśni wspomagających wyda-
lanie moczu. Do najistotniejszych czynników ryzyka 
wystąpienia NTM zalicza się częste ciąże i porody, w 
tym również porody indukowane oksytocyną. Porody 
metodą cesarskiego cięcia są bezpieczniejsze w kontek-
ście wystąpienia schorzenia, jednak nie gwarantują jego 
uniknięcia. Prawdopodobieństwo wystąpienia NTM zwięk-
sza również masa płodu, jeśli przekracza 4 000 g. Kolej-
nym ważnym czynnikiem jest otyłość. Sprzyja temu 
otyłość typu jabłko (brzuszna). Badania pokazują, że 
kobiety otyłe 4–5 razy częściej dotyka NTM niż kobiety 
o normalnej budowie ciała. Na wystąpienie NTM mają 
wpływ także inne czynniki: infekcje dróg moczowych 
(często lekceważone i nieprawidłowo leczone bez kon-
troli lekarskiej), przewlekłe zaparcia, czynniki neurolo-
giczne (neuropatia cukrzycowa, stwardnienie rozsiane, 
choroba Parkinsona, poliradikulopatia), osłabienie mię-
śni ścian pęcherza moczowego, osłabienie mięśni 
wspomagających wydalanie moczu, obniżenie zdolności 
koordynacji impulsów nerwowych na szlakach mózgo-
wo-rdzeniowych związanych z procesem starzenia, róż-
nego stopnia dyssynergia ośrodków nerwowych w krzy-
żowym odcinku rdzenia przedłużonego, odpowiedzial-
nych za skoordynowaną regulację autonomiczną mecha-
nizmów oddawania moczu, nadreaktywność wypieracza 
pęcherza moczowego, niektóre leki (inhibitory ACE – 
kaszel jako objaw uboczny, diuretyki, alfa blokery, anty-
depresanty, anksjolityki, leki przeciwbólowe) [1, 2]. 

 
 

Diagnostyka 
 
Świadomość czynników, mających wpływ na wystą-

pienie NTM, ułatwia diagnostykę. Należy zacząć od pod-
stawowego wywiadu i informacji zebranej od pacjentki 
przez lekarza. Ważne jest sprawdzenie BMI pacjentki, 
zrobienie wywiadu rodzinnego, ustalenie ilości i metod 
porodu. Warto zwrócić uwagę na prowadzenie przez pa-
cjentkę dzienniczka mikcji: częstość mikcji, ilość oddawa-
nego moczu, nykturia, okoliczności NTM (kaszek, wysi-
łek), ilość używanych wkładek w ciągu dnia. Pomocne przy 

wstępnej kwalifikacji NTM są: kwestionariusz stopnia 
nasilenia dolegliwości związanych z NTM i kwestionariusz 
oceniający jakość życia pacjentki z NTM. Ważne są także 
badania bakteriologiczne pozwalające wykluczyć bądź 
rozpocząć prawidłowe leczenie farmakologiczne. Istotnych 
informacji dostarcza także ocena ilości moczu zalegającego 
po mikcji (PVR – post void residue). Dołączyć można także 
badania urodynamiczne, które obejmują: rodzaj zaburzeń 
prowadzących do nieprawidłowości w opróżnianiu pęche-
rza, pojemność pęcherza moczowego, tzw. czas pęcherzo-
wy (czas subiektywnego odczuwania wypełnienia pęche-
rza), sprawność mięśni biorących udział w opróżnianiu 
pęcherza moczowego, prawidłowość koordynacji pomiędzy 
wypieraczem pęcherza a zwieraczem cewki moczowej. Ten 
kompletny obraz przyczyn i stanu pacjentki pozwala na 
wybranie odpowiedniej metody leczenia [4]. 

 
 

Farmakologia 
 
W zależności od stanu pacjentki dobieramy odpo-

wiednią metodę leczenia. Zacząć należy od diagnostyki 
chorób współistniejących: infekcje dróg moczowych (w 
przypadku przewlekłych i nawracających zakażeń dróg 
moczowych u kobiet, po menopauzie, zalecanym postę-
powaniem uzupełniającym jest miejscowa estrogenote-
rapia), likwidację przewlekłych zaparć, zmniejszenie 
wagi ciała, unikanie używek (alkohol, papierosy) [3]. 
Ważnym narzędziem jest też leczenie behawioralne, 
obejmuje ono tzw. ćwiczenia Kegla. To ćwiczenia za-
projektowane przez amerykańskiego lekarza w latach 40. 
XX wieku. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie i naukę 
kontrolowania mięśni dna miednicy. Ćwiczenia Kegla 
polegają na zaciskaniu mięśni pochwy i odbytu na ok. 8–
10 sekund i powtarzaniu tej czynności w krótkich odstę-
pach czasu zaczynając od 5 powtórzeń i w miarę czasu 
dochodząc do 25 powtórzeń. Wzmocnione i bardziej 
elastyczne mięśnie ułatwiają poród, zapobiegają opusz-
czeniu się narządów i wysiłkowemu nietrzymaniu mo-
czu. Rehabilitację mięśni dna miednicy oprócz ćwiczeń 
Kegla obejmują: biofeedbak, elektrostymulacja, stymu-
lacja magnetyczna, stożki i kule dopochwowe [5]. Le-
czenie farmakologiczne NNM (naglące nietrzymanie 
moczu) najczęściej polega na zastosowaniu antagoni-
stów receptorów muskarynowych, które ograniczają 
nadmierną kurczliwość mięśnia wypieracza. Najbardziej 
znane w Polsce są tolterodyna i solifenacyna [9]. W ba- 
daniach klinicznych nieznacznie lepiej tolerowana była 
solifenacyna, jednak aż 48% chorych odczuwało działa-
nia uboczne. W leczeniu stosuje się również oksybutyni-
nę, dla której średni odsetek działań ubocznych sięga aż 
70%. Do objawów ubocznych towarzyszących leczeniu 
ww. lekami należą m.in.: suchość w jamie ustnej zmu-
szająca do wypijania dużej ilości płynów, suchość ślu-
zówki nosa, zamglone widzenie, zaparcia, zmęczenie, 
senność, suchość skóry, bóle głowy, objawy ze strony 
ośrodkowego układu nerwowego z upośledzeniem funk-
cji kognitywnych mózgu, bradykardia, dyspepsja i re-
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fluks żołądkowo–przełykowy, tendencje do zalegania 
moczu. Natomiast w leczeniu WNM (wysiłkowe nie-
trzymanie moczu) stosuje się inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (duloksetyna – jej 
działanie polega na zwiększeniu przewodzenia impulsów 
w neuronach motorycznych nerwu sromowego i zwięk-
szeniu napięcia zwieracza zewnętrznego cewki. Lek 
działa tylko w okresie jego przyjmowania i nie powoduje 
całkowitego wyleczenia, a jedynie złagodzenie dolegli-
wości. Ze względu na liczne działania niepożądane jest 
rzadko stosowana: nudności, przyrost masy ciała, zabu-
rzenia snu i nastroju), trójcykliczne antydepresanty (imi-
pramina, doxepina). Leki te, powodują zmniejszenie 
kurczliwości wypieracza oraz blokadę impulsacji odśrod-
kowej i impulsacji wypieracza. Ze względu na niepożądane 
działanie układu sercowo-naczyniowego i krwiotwórczego, 
mają ograniczone zastosowanie u dzieci i młodzieży), ago-
niści receptorów alfa 1-adrenergicznych (midodryna – me-
chanizm działania polega na stymulowaniu zakończeń ner-
wowych w naczyniach krwionośnych, powodując ich zawę-
żenie. Rezultatem jest zwiększenie ciśnienia. Midodryna 
pobudza receptory alfa 1-adrenergiczne, które występują  
w dużej ilości w okolicy dna pęcherza, szyi pęcherza, cewki 
sterczowej i w mięśniówce stercza. Następstwem pobudze-
nia tych receptorów jest skurcz obecnych w wymienionych 
narządach mięśni gładkich. Zablokowanie receptorów pro-
wadzi z kolei do zmniejszenia napięcia odpowiednich włó-
kien mięśniowych odpowiedzialnych za wielkość „ucisku” 
cewkowego blokującego wypływ moczu z pęcherza. Rzad-
ko polecana ze względu na wzrost ciśnienia i zwolnienie 
tętna). Leczenie farmakologiczne, ze względu na działania 
uboczne, jest więc często niezwykle uciążliwe, co sprawia, 
że wiele pacjentek zniechęca się i w końcu rezygnuje z te- 
rapii. Warto zwrócić także uwagę na leczenie niefarmakolo-
giczne, polecane szczególnie osobom, które źle tolerują 
leczenie farmakologiczne. Pomocne są preparaty zawierają-
ce ekstrakt z pestek dyni oraz ekstrakt z soi.  

 
 

Podsumowanie 
Problem nietrzymania moczu nie dotyczy tylko ko-

biet, dotyka on także mężczyzn i dzieci. Najczęstszą 
przyczyną u mężczyzn jest przerost gruczołu korowego, 
który prowadzi często do nadreaktywności wypieracza 
pęcherza. Nowe leki, a przede wszystkim leczenie pro-
staty, dają doskonałe efekty. NTM może mieć także 
podłoże neurologiczne, choroba Parkinsona, stwardnie-
nie rozsiane, niektóre choroby kręgosłupa, np. dyskopa-
tia. U dzieci problem NTM zdarza się rzadko. Zwykle 
ma to związek z występowaniem wad wrodzonych, jakiś 
problemów neurologicznych. Przyczyną może być także, 
podobnie jak u dorosłych, stres. Nietrzymanie moczu to 
problem społeczny i skrywane cierpienie miliona Polek. 
Dotyka on coraz większą liczbę społeczeństwa, głównie 
kobiet. Tryb życia, środowisko, predyspozycje gene-
tyczne mają wpływ na rozwój choroby. Nie jest to już 
wstydliwy problem, który należy przemilczeć. Gubienie 
moczu i związany z tym nieprzyjemny zapach, brak 

możliwości utrzymania prawidłowej higieny, to sprawy 
intymne, o których warto mówić.  Nie należy więc baga-
telizować pierwszych objawów. Medycyna oferuje już 
szereg rozwiązań farmakologicznych. Doskonałe metody 
diagnostyczne pozwalają na wybór najlepszej i najsku-
teczniejszej metody leczenia. Wcześniej rozpoznana daje 
również  możliwość leczenia niefarmakologicznego i unik-
nięcia dzięki temu wielu działań niepożądanych. Pamiętaj-
my, że profilaktyka ma większą skuteczność niż długie  
i często uciążliwe leczenie farmakologiczne.  
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