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Tyto informace byly aktualizovány v lednu 2014
Tento dokument je součástí EAU informací pacientům o
nykturii. Obsahuje základní informace o tomto onemocnění.
Pokud máte některé specifické otázky týkající se vašeho
konkrétního případu, poraďte se svým lékařem nebo jiným
specialistou.
Tyto informace byly zpracovány Evropskou urologickou
asociací (European Association of Urology - EAU).
Obsah tohoto dokumentu je v souladu s doporučenými
postupy EAU.
Tyto a jiné informace o urologických onemocněních můžete
najít na našich webových stránkách:
http://patients.uroweb.org
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* Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů.
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Nykturie
Co to je nykturie?

Léčba nykturie

Nykturie je definována jako vzbuzení se z důvodu nucení na
močení více než jedenkrát během nočního spánku.

Tato část se zabývá různými možnostmi léčby nykturie, které
Vám mohou být navrženy. Ve spolupráci s vaším lékařem pak
jistě najdete způsob, který bude vhodný právě pro vás.

Jak z této definice vyplývá, za nykturii neoznačujeme situaci,
kdy se v noci vzbudíte například z důvodu žízně, hluku, strachu
či bolesti, a rozhodnete se současně jít na toaletu. Nykturií
netrpí ani ten, kdo je nucen ihned po probuzení jít močit.

Faktory ovlivňující rozhodování:
• Vaše předchozí medikace
• Další léky, které užíváte
• •Léky dostupné ve Vaší zemi
• Vaše osobní preference

Jít jednou za čas v noci na toaletu je běžné a není třeba se tím
znepokojovat. Nicméně pravidelné vstávání více než dvakrát
za noc nepříznivě ovlivňuje nejen kvalitu života, ale dokonce
i zdraví. Se zvyšující se frekvencí nočního buzení roste i
negativní vliv na celkové tělesné a duševní pohodlí.

Tato sekce nabízí základní informace o léčbě, situace se může
v jednotlivých zemích lišit.
Možnosti léčby zahrnují:
• Doplňky stravy
• Antagonisty muskarinových receptorů
• Kličkovou diuretiku
• Desmopresin
• Léky ovlivňující prostatu a operace

Soustavné rušení spánku nykturií způsobuje únavu, zhoršuje
koncentraci v práci, ale i při běžných denních činnostech.
Úbytek sil pak samozřejmě ovlivňuje i společenský život.

Jak je nykturie častá?
Nykturie postihuje muže i ženy a četnost jejího výskytu roste s
věkem. U dospělých do 30 let trpí nykturií častěji ženy, po 50.
roce je naopak nykturie častější u mužů. Frekvence výskytu
onemocnění u obou pohlaví se kolem 60 let vyrovná.

Vhodné změny životního stylu při
nykturii
Nykturie je nepříjemné onemocnění, které může mít negativní
dopad na kvalitu života zejména z důvodu únavy přes den při
nesouvislém nočním spánku.

Diagnostika nykturie
Diagnostika nykturie je relativně snadná, mnohem složitější je
odhalení její příčiny. Za tímto účelem je často nutné, aby lékař
provedl celou řadu vyšetření a testů. Jen tak lze odhalit, zda
nykturie není příznakem nějakého dalšího onemocnění.

Zde je několik obecných rad, které mohou zlepšit příznaky
nykturie:
• Vytvořte si kvalitní spánkový režim:
	 Choďte spát a vstávejte přibližně ve stejný čas 7 dní
v týdnu
	 Čas, který strávíte v posteli, by měl odpovídat
fyzickým nárokům následujícího dne. Pokud budete
ležet v posteli příliš krátce či příliš dlouho, kvalita
spánku se nezlepší
	 Vyhněte se pospávání během dne
	 Spěte v příjemně vytopené místnosti, kde je ticho a
nejste rušeni světlem či hlukem
• Snižte příjem tekutin pozdě odpoledne a večer, abyste
nemuseli v noci chodit na toaletu
• Pijte alespoň 1-1,5 litru tekutin za den, s lékařem
proberte, zda můžete pít víc

Nejprve lékař či sestra odeberou tzv. anamnézu (souhrn
vašeho dosavadního zdravotního stavu), následně vás celkově
vyšetří.

Buďte online
Tento informační materiál obsahuje základní
informace o nykturii. Pokud se chcete dozvědět
podrobnosti, navštivte webowé stránky v anglickém
jazyce: http://patients.uroweb.org/

* Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů.
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Omezte pití alkoholu a kofeinu – mohou zvýšit produkci
moči a dráždit měchýř. Mějte na paměti, že i nápoje
označené jako „bez kofeinu“, jako čaj, káva či slazené
nápoje, mohou menší množství kofeinu obsahovat
Nejezte těžká jídla krátce před ulehnutím. Některé
pokrmy mohou dokonce zhoršit příznaky nykturie –
doporučuje se omezit čokoládu či kořeněné jídlo a to
zejména večer
Nekuřte, nikotin působí jako stimulans a ovlivňuje kvalitu
spánku
Lékař vám může doporučit cviky, které pomáhají zadržet
moč o něco déle, než ucítíte nutkání (urgenci). Takto lze
natrénovat močový měchýř, aby udržel více moče, a tím
se sníží frekvence použití toalety.
Snažte se předejít otokům kotníků a nohou. Během
dne se může ve vašem těle, zejména v oblasti nohou,
hromadit voda, která způsobuje otoky. Tomuto jevu
říkáme periferní edém. Jakmile se na několik hodin
položíte, nebo zvednete nohy, tekutina se opět vrátí
do krevního oběhu a do ledvin. Této tekutiny se tělo
následně zbavuje močením. Když tato situace nastane
v noci, způsobí nykturii. Pokud tedy budete v průběhu
odpoledne častěji dávat nohy nahoru, můžete zmenšit
otoky a tím i potřebu vstávat během noci

Mikční deník
Je možné, že budete lékařem vyzváni, abyste
vyplnili takzvaný mikční deník. Jedná se o denní
záznam vašeho příjmu tekutin, frekvence chození
na toaletu a záznam vymočených objemů. Mikční
deník pomáhá lékaři lépe zhodnotit vaše příznaky
Mikční deník lze i stáhnout z webových stránek:
http://patients.uroweb.org

Ptejte se lékaře
Váš lékař je ten, kdo zodpoví vaše dotazy. Již před první
návštěvou lékaře si můžete připravit dotazy, na které budete
chtít znát odpověď, příklady takových dotazů jsou následující:
• Proč se u mě vyskytl tento problém?
• Co se bude dít dál, pokud se nezačnu léčit?
• Co se bude dít, pokud se budu léčit?
• Jaký typ léčby mi doporučíte?
• Co mohu od léčby očekávat?
• Jaké jsou výhody a nevýhody léčby?
• Jak dlouho bude léčba probíhat?

Život s nykturií
Nykturie je relativně časté onemocnění postihující dospělou
populaci. Je definována jako probuzení se k močení jednou či
vícekrát během noci. Tyto obtíže mohou být dlouhodobého
charakteru a léčba není jednoduchá, nicméně každý pacient
se s příznaky vypořádává jinak. V každém případě by dopad
nykturie na každodenní život neměl být podceňován.
I při nykturii je důležité kromě fyzického zdraví pociťovat i
psychickou pohodu.
Je mnoho způsobů, jak udržovat příznaky nykturie pod
kontrolou. Neměly by vás brzdit ve vztazích a účasti v
sociálním a kulturním životě. Jaké změny mohou zlepšit vaše
onemocnění si můžete přečíst v části Vhodné změny životního
stylu při nykturii.
Pocit ztráty kontroly nad vlastním tělem může mít negativní
vliv i na osobní a společenský život. Pokud vás příznaky
nykturie obtěžují, obraťte se na svého praktického lékaře či
ambulantního urologa.

* Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů.
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Slovníček pojmů
Močový měchýř
Orgán, který sbírá moč z ledvin (viz také ledviny).
Periferní edém
Edém znamená otok. Periferní edém se vztahuje zejména
na otok kotníků a nohou.
Urgence (nutkání)
Náhlé nucení na močení, které je těžké odložit.

* Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů.
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