
N
ietrzymanie moczu (NTM) jest
cz´stym problemem towarzyszà-
cym chorobom neurozwyrodnie-
niowym, przebiegajàcym z ot´-
pieniem, a takim schorzeniem

niewàtpliwie jest choroba Alzheimera.
Nale˝y mieç na uwadze, i˝ choroby ot´-

pienne dotyczà osób starszych i nietrzyma-
nie moczu mo˝e wynikaç ze zmian, zwiàza-
nych z naturalnym procesem starzenia si´
tkanki ∏àcznej lub problemów ginekolo-
gicznych u kobiet w podesz∏ym wieku.
TrudnoÊci w trzymaniu moczu sà typowe
dla zaawansowanej fazy choroby. ObecnoÊç
tego objawu we wczeÊniejszych fazach ot´-

pienia, mo˝e sugerowaç istnienie innych
przyczyn NTM lub innà chorob´ przebie-
gajàca z zaburzeniami pami´ci, np. chorob´
Hakima.

Ca∏y system regulujàcy kontrol´ moczu
jest niezwykle z∏o˝ony. W mózgu mo˝na
wyró˝niç oÊrodek mikcji zlokalizowany
w moÊcie oraz obszary odpowiadajàce za
kontrol´ zwieraczy.  Sà one zlokalizowane
w przedniej cz´Êci  mózgu, a konkretnie
w obszarach prawego przedniego zakr´tu
obr´czy – struktury po∏o˝onej w przy-
Êrodkowej cz´Êci mózgu. Kontrolowanie
oddawania moczu jest umiej´tnoÊcià, któ-
rà zdobywamy w trakcie naszego rozwoju

i polegajà na zdolnoÊci hamowania reak-
cji. Sam proces kontroli, jest regulowany
przez obszary mózgowe, które odpowie-
dzialne sà za Êwiadome kierowanie na-
szym zachowaniem. TrudnoÊci w kontro-
lowaniu oddawania moczu u pacjentów
z ot´pieniem, wynika z post´pujàcego za-
niku mózgu. 

Nietrzymanie moczu stanowi problem
higieniczny i utrudnia kontakty
mi´dzyludzkie.

Stwarza ono ograniczenia
w codziennej aktywnoÊci
w zakresie higieny, np. przy
podnoszeniu przedmiotów,
pokonywaniu nawet niewiel-
kich odleg∏oÊci, chodzeniu po
schodach, w transporcie pu-
blicznym. W efekcie, schorze-
nie powoduje du˝e stresy, po-
czucie bezsilnoÊci, skr´powa-
nia, osamotnienia i cz´sto wy-
cofywanie si´ z aktywnego ˝y-
cia. Prowadzi tak˝e do pog∏´-
biania zale˝noÊci osób z NTM
od ich opiekunów, a tak˝e
zwi´kszenia obcià˝eƒ i kosz-
tów spo∏ecznych. Nietrzyma-
nie moczu sprzyja podra˝nie-
niom skóry, powstawaniem
odle˝yn, nawracajàcym infek-
cjom uk∏adu moczowego,
upadkom i z∏amaniom z po-
wodu poÊlizgni´cia si .́ NTM
stanowi grup´ schorzeƒ, wy-
magajàcych olbrzymich nak∏a-
dów finansowych na leczenie,
zaopatrzenie rehabilitacyjne,
fachowà opiek ,́ czy Êrodki hi-
gieniczne. 

Zagubienie i dezorientacja,
które towarzyszà chorobom
ot´piennym, mogà powodo-
waç trudnoÊci w rozpoznaniu
potrzeby oddania moczu oraz
wyczucia momentu ca∏kowite-

go opró˝nienia p´cherza. Pacjenci z ot´pie-
niem, cz´sto w poszukiwaniu toalety b∏à-
dzà po mieszkaniu, niekiedy nie udaje im
si´ odnaleêç toalety na czas, zdarza si ,́ ̋ e za-
∏atwiajà swojà potrzeb´ w przypadkowym
miejscu, co dodatkowo mo˝e pog∏´biaç
stan psychiczny pacjenta – jego zdenerwo-
wanie, niepokój, nawet l´k. 

Cz´ste wstawanie pacjenta w nocy, ma
wp∏yw równie˝ na osob´ opiekuna. Mo˝e
byç przyczynà niezdolnoÊci do efektywnej
opieki z powodu zm´czenia po nieprzespa-
nej nocy i zwi´kszenia wysi∏ku wk∏adanego
w czynnoÊci piel´gnacyjne i porzàdkowe.
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