PRACE
ORYGINALNE

Nykturia  niedoceniany, ale wci¹¿ wa¿ny
objaw przewlek³ej choroby nerek

Ewa KRÓL
Boles³aw RUTKOWSKI

Nykturia jest czêsto wystêpuj¹cym objawem, którego przyczyny s¹ ró¿norodne, pocz¹wszy od nadreaktywnoci pêcherza moczowego u m³odych kobiet,
po przerost gruczo³u krokowego u mê¿czyzn w podesz³ym wieku. Rzadko natomiast pamiêta siê o tym, ¿e nykturia mo¿e byæ jednym z objawów towarzysz¹cych wielu przewlek³ym schorzeniom nerek. Wyniki programu PolNef dotycz¹cego wczesnego wykrywania przewlek³ej choroby nerek (PChN) przeanalizowano pod k¹tem obecnoci nykturii, która jako nocna poliuria mo¿e towarzyszyæ
PChN. Sporód 2471 badanych u 456 osób z rozpoznano PChN. Obecnoæ nykturii pozwoli³a na wstêpn¹ identyfikacjê co czwartego pacjenta z tym zespo³em
chorobowym. Jednoczenie w przeprowadzonej wieloczynnikowej analizie regresji logitowej okaza³a siê ona silnym, niezale¿nym wskanikiem ryzyka wyst¹pienia PChN (iloraz szans 1,97; przedzia³ ufnoci 1,54 - 2,52; p < 0,001). Wydaje siê, ¿e uzupe³nienie badañ przesiewowych, takich jak albuminuria i eGFR o
wystêpowanie nykturii, mog³oby siê staæ pomocne we wczesnym rozpoznawaniu PChN.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 14-16)
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Nocturia  disregarded but still important symptom
of chronic kidney disease
Nocturia is a common symptom attributed to many disorders, from overactive
bladder in young women to benign prostatic hyperplasia in elderly men. It is
rarely remembered that nocturia can be one of the symptoms accompanying
numerous chronic nephropathies. Results of the PolNef program on early detection of chronic kidney disease (CKD) were analyzed according to nocturia
which could be related to CKD. Among 2471 participants, 456 of them were
diagnosed with CKD. Nocturia allowed for initial identification of every fourth
patient with CKD. Moreover, on the basis of performed multifactorial logistic
analysis nocturia was the strong independent predictor of detection of CKD
(Odds Ratio 1.97; 95% confidence interval 1.54 - 2.52; p<0,001). It seems to be
helpful to add the simple symptom of nocturia to the strategy of early detection
of CKD including albuminuria and eGFR.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 14-16)
Wstêp
Nykturia  objaw niedoceniany przez
wielu lekarzy, w tym i nefrologów, wydaje
siê wymagaæ znacznie wiêcej uwagi, ni¿ powiêcano mu przynajmniej przez ostatnie
dwa dziesiêciolecia. Koniecznoæ oddania
moczu w nocy powoduj¹ca przebudzenie siê
i mikcjê w czasie przeznaczonym na sen
definiowana jest jako nykturia [17]. Z powodów epidemiologicznych kliniczne znaczenie przypisuje siê nykturii dopiero wówczas,
jeli wystêpuj¹ dwa i wiêcej epizody przerywaj¹ce nocny sen. Nykturia mo¿e byæ spowodowana bardzo ró¿norakimi przyczynami [3,10,18-21]. Z jednej strony zwiêkszone
wydalanie moczu w nocy mo¿e byæ wyrazem poliurii, czyli ogólnie zwiêkszonej ca³odobowej objêtoci moczu przekraczaj¹cej 3
litry lub 40 ml/kg masy cia³a. Z poliuri¹ najczêciej mamy do czynienia w le kontrolowanej cukrzycy, kiedy jest wyrazem diurezy
osmotycznej, w moczówce prostej oraz w
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pierwotnej polidypsji. Z drugiej strony nykturia mo¿e byæ spowodowana ma³¹ objêtoci¹ mikcyjn¹ pêcherza moczowego, której
przyczyny wynikaj¹ albo ze zmniejszonej
objêtoci pêcherza, albo z jego zaburzeñ
czynnociowych. Do dwóch najczêstszych
przyczyn ma³ej objêtoci mikcyjnej pêcherza moczowego nale¿¹ nadreaktywny pêcherz  zaburzenie mikcji szczególnie czêste u m³odych kobiet, oraz utrudnienie wyp³ywu moczu z pêcherza czêsto zwi¹zane z
³agodnym przerostem gruczo³u krokowego.
Nykturia mo¿e byæ tak¿e wyrazem zwiêkszonej nocnej objêtoci moczu, kiedy to
odsetek objêtoci moczu w nocy przekracza 35% ca³kowitej normalnej dobowej objêtoci moczu i okrelana jest wówczas jako
nocna poliuria [19]. Wród przyczyn nocnej
poliurii wymienia siê stany chorobowe przebiegaj¹ce z obrzêkami, takie jak np. niewydolnoæ kr¹¿enia, zespó³ nerczycowy czy
niewydolnoæ naczyñ ¿ylnych. Pozycja le-
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¿¹ca podczas nocnego odpoczynku u³atwia
uruchomienie p³ynu obrzêkowego z trzeciej
przestrzeni do naczyñ i w ten sposób zwiêkszenie objêtoci moczu oddawanego w
nocy. Innym powodem nocnej poliurii mog¹
byæ zaburzenia w sekrecji lub dzia³aniu wazopresyny [11]. Zmiany w rytmie dobowym
wydzielania wazopresyny, mianowicie
zmniejszona sekrecja w godzinach wieczornych, b¹d zmniejszona wra¿liwoæ cewek
dalszych na ten hormon mo¿e w rezultacie
powodowaæ zaburzenia w zagêszczaniu
moczu i w nastêpstwie nocn¹ poliuriê [1].
Zwiêkszone stê¿enie substancji rozpuszczalnych wydalanych z moczem, g³ównie
mocznika, sodu i potasu, jakie ma miejsce
po posi³kach równie¿ przyczynia siê u zdrowych osób do wiêkszej diurezy w ci¹gu dnia
w przeciwieñstwie do nocy. Wród innych
przyczyn wywo³uj¹cych nykturiê nale¿y wymieniæ ponadto zaburzenia snu, w tym zespó³ bezdechu nocnego [12]. Czêstoæ wystêpowania nykturii w populacji ogólnej
wzrasta wraz z wiekiem, kobiety dominuj¹
w grupie wiekowej m³odszej, mê¿czyni
wród populacji w podesz³ym wieku [16].
Istotnym jest fakt, i¿ u pacjenta z nykturi¹
najczêciej wspó³istniej¹ ró¿norodne jej
przyczyny [3,20]. Nykturia wymieniana jest
jako jeden z objawów przewlek³ych chorób
nerek [7], szczególnie jeli s¹ to schorzenia
rozpoczynaj¹ce siê od ródmi¹¿szu, jednak
jej rola we wczesnym wykrywaniu przewlek³ej choroby nerek (PChN) nie zosta³a do
tej pory zbadana. Celem niniejszej pracy
by³a ocena przydatnoci wystêpowania objawu jakim jest nykturia w algorytmie diagnostycznym s³u¿¹cym do wczesnego wykrywania PChN.
Pacjenci i metody

Czêstoæ wystêpowania nykturii zbadano na
podstawie ankiety wchodz¹cej w sk³ad algorytmu
diagnostycznego podczas realizacji programu PolNef dotycz¹cego wczesnego wykrywania PChN.
Za nykturiê przyjêto koniecznoæ oddania moczu
w nocy przerywaj¹c¹ sen co najmniej dwukrotnie,
przez wiêkszoæ dni w tygodniu, trwaj¹c¹ od co
najmniej trzech miesiêcy. Pacjentów z aktualnym
zaka¿eniem uk³adu moczowego czasowo wykluczano z badania, mogli oni przyst¹piæ ponownie
do programu po wyleczeniu zaka¿enia. Metody
wraz z algorytmem umo¿liwiaj¹cym identyfikacjê
pacjentów z PChN zosta³y szczegó³owo opisane
w poprzednich publikacjach [8-9,14]. Dla przypomnienia w skrócie: Starogard Gdañski zosta³ losowo wybrany sporód okrêgów administracyjnych
licz¹cych od 50 do 100 tysiêcy mieszkañców w
pó³nocnej Polsce. Do 9700 doros³ych mieszkañców wys³ano zaproszenia do wziêcia udzia³u w
programie PolNef dotycz¹cym wczesnego wykrywania przewlek³ych chorób nerek. Uczestnicy wype³niali ankietê zawieraj¹c¹ pytania o dane demograficzne, masê cia³a, wzrost, objawy chorób nerek, w tym o nykturiê, przyjmowane leki, wspó³istniej¹ce choroby, na³ogi. Cinienie têtnicze by³o
mierzone trzykrotnie, po krótkim odpoczynku. W
pierwszej porannej próbce moczu wykrywano albuminuriê za pomoc¹ testu paskowego (Micral Test II, Roche Diagnostics Ltd, GB), a nastêpnie
potwierdzano albuminuriê ilociow¹ metod¹ turbidymetryczn¹ w laboratorium. Stê¿enie kreatyniny
oznaczano zmodyfikowan¹ metod¹ Jaffe'go w au-

Tabela I
Niezale¿ne wskaniki uszkodzenia nerek w populacji ogólnej badanej w ramach programu PolNef.
Independent predictors for detecting kidney injury in the general population of the PolNef study.
Wskaniki

Uczestnicy

Niezale¿ne w skaniki
dla w y kry cia album inurii

iloraz szans - OR
(95% przedzia³ ufnoci)

P

p³eæ (m êska v s. ¿eñska)

1,41 (1,13 - 1,77)

< 0,005

cukrzy ca

1,66 (1,14 - 2,44)

< 0,01

ny kturia

1,97 (1,54 - 2,52)

< 0,001

nadcinienie têtnicze

1,81 (1,41 - 2,31)

< 0,001

Albuminuria (+)
Nykturia (+)
24%

Albuminuria (-)
Nykturia (+)
27%

iloraz szans - OR
(95% przedzia³ ufnoci)

P

2.15 (1,55 - 2,99)

< 0,001

Albuminuria (+)
Nykturia (-)
41%

Inne
8%

Rycina 1
Czêstoæ objawów wystêpuj¹cych wród osób z rozpoznan¹ przewlek³¹ chorob¹ nerek (PChN) uczestnicz¹cych w programie PolNef wczesnego wykrywania PChN.
The frequency of symptoms presented by participants of the PolNef study on early detection of chronic
kidney disease (CKD) with recognized CKD.

toanalizatorze Architect ci 8200, a nastêpnie u¿ywaj¹c wartoci z dok³adnoci¹ do dwóch cyfr po
przecinku obliczano przes¹czanie k³êbuszkowe
(eGFR) za pomoc¹ skróconego wzoru MDRD.
Do zbadania zwi¹zku pomiêdzy wybranymi
czynnikami klinicznymi, takimi jak: p³eæ, wiek, nadcinienie têtnicze, cukrzyca, nykturia, palenie tytoniu, wskanik masy cia³a (BMI), a szans¹ na
wykrycie albuminurii zastosowano model wieloczynnikowej regresji logitowej. Metod¹ krokowej
eliminacji wybrano czynniki istotne statystycznie
na poziomie istotnoci 5%. Test Hosmera-Lemeshowa u¿ywano w celu sprawdzenia dopasowania modelu. Dodatkowy wieloczynnikowy model
regresji logitowej sporz¹dzono dla subpopulacji
uczestników programu PolNef bez cukrzycy i bez
nadcinienia têtniczego. Wstêpna lista zmiennych
zawiera³a te same dane co dla modelu pierwszego z wyj¹tkiem cukrzycy i nadcinienia.
Wyniki
Sporód 9700 osób zaproszonych do
wziêcia udzia³u w programie PolNef zg³osi³o siê 2471 osób (1533 kobiet i 938 mê¿czyzn). redni wiek badanych wynosi³ 50
lat(SD ± 14,5). U 29,4% badanej populacji
wystêpowa³o nadcinienie têtnicze, u 6,6%
cukrzyca. 24% uczestników pali³o papierosy. Albuminuriê potwierdzon¹ laboratoryjnie
wykryto u 11,9% badanych. Nykturia wystêpowa³a u 557 osób, z czego u 131 towarzyszy³a jej albuminuria. Zgodnie z ustalonym
algorytmem diagnostycznym [9] sporód
badanej populacji wybrano 481 osób do
konsultacji nefrologicznej. U 456 sporód
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konsultowanych rozpoznano PChN. Czêstoæ wystêpowania albuminurii i nykturii u
osób z PChN podano na rycinie 1.
Niezale¿nymi statystycznie istotnymi
wskanikami uszkodzenia nerek pod postaci¹ albuminurii by³y: p³eæ mêska, cukrzyca,
nykturia oraz nadcinienie têtnicze (tabela
I). Dla subpopulacji bez wspó³istniej¹cej
cukrzycy i bez nadcinienia têtniczego jedynym niezale¿nym istotnym statystycznie
wskanikiem uszkodzenia nerek by³a nykturia.
Dyskusja
Wykrycie PChN w jak najwczeniejszym
stadium daje mo¿liwoæ zatrzymania lub
przynajmniej spowolnienia progresji choroby w kierunku stadiów najbardziej zaawansowanych, w których nieodzownym rodzajem terapii stanie siê w koñcu leczenie nerkozastêpcze. Dlatego te¿ w ostatnich latach
stosowano ró¿ne strategie prowadzenia
badañ przesiewowych maj¹cych na celu
wczesne wykrycie PChN. Niestety, PChN
czêsto przebiega bez objawów niepokoj¹cych chorego, co sprawia, i¿ nie szuka on
porady lekarskiej, a nefropatia ulega stopniowej progresji do najbardziej zaawansowanego stadium. Wci¹¿ u wielu chorych
rozpoznanie PChN stawiane jest tu¿ przed
rozpoczêciem leczenia nerkozastêpczego.
St¹d strategie s³u¿¹ce wczesnemu wykrywaniu PChN obejmuj¹ populacje ogólne,
b¹d te¿ osoby zaliczane do grup wysokiego ryzyka i pos³uguj¹ siê g³ównie badaniami laboratoryjnymi. Niektóre ze strategii
opiera³y siê wy³¹cznie na okrelaniu albu-
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minurii [4], podczas gdy inne na ogólnym
badaniu moczu [13], albo na albuminurii
³¹cznie z eGFR [2,6]. ¯adna z powy¿szych
metod dzia³ania nie wydaje siê byæ w zupe³noci wystarczaj¹ca. Po³¹czenie wykrywania albuminurii z eGFR wydaje siê byæ strategi¹ pozwalaj¹c¹ na wykrycie najwiêkszej
czêci populacji pacjentów z PChN, niestety, ci¹gle nie zdecydowanej wiêkszoci. Na
podstawie badania NHANES wiadomo, i¿ u
ponad jednej trzeciej chorych z PChN w stadium IV z eGFR obni¿onym poni¿ej 30 ml/
min/1,73 m2 nie stwierdzono albuminurii [6].
Podobnie bior¹c pod uwagê wyniki programu KEEP realizowanego w populacji wysokiego ryzyka wyst¹pienia PChN, udowodniono bardzo wysok¹ - blisko 50% czêstoæ
PChN wród chorych na cukrzycê, nadcinienie têtnicze oraz u osób, które mia³y
wród krewnych pierwszego stopnia chorych z PChN [2]. Nieoczekiwanie, nie wiêcej ni¿ u po³owy chorych z rozpoznan¹
PChN wystêpowa³a jednoczenie albuminuria. Wydaje siê wiêc, i¿ w celu wczesnego
wykrywania PChN nadal istnieje potrzeba
uzupe³niaj¹cych metod przesiewowych.
Nykturia  objaw towarzyszy wielu schorzeniom, w tym cewkowo-ródmi¹¿szowym
nefropatiom oraz wszystkim innym przewlek³ym nefropatiom, w których zajêcie ródmi¹¿szu nerek dokonuje siê wtórnie. Wydaje siê byæ ona zatem prostym, dodatkowym wskanikiem przewlek³ego uszkodzenia nerek. Uszkodzenie ródmi¹¿szu nerek,
a w szczególnoci segmentów cewek dalszych, prowadzi do zaburzeñ mechanizmu
zagêszczaj¹cego mocz i tym samym do
nykturii. Co wiêcej, udowodniono, i¿ wielkoæ GFR lepiej koreluje ze zmianami w
ródmi¹¿szu nerek ni¿ ze zmianami w k³êbuszkach nerkowych [15]. W wielu nefropatiach spowodowanych pierwotnym uszkodzeniem k³êbuszków wykazano istotn¹ ujemn¹
korelacjê pomiêdzy nasileniem zmian cewkowo-ródmi¹¿szowych a GFR [5].
Dotychczas nie ma w pimiennictwie
danych wskazuj¹cych na to, i¿ nykturia jest
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niezale¿nym czynnikiem ryzyka PChN. Na
podstawie wyników programu PolNef mo¿na s¹dziæ, ¿e nykturia u osób bez aktualnego zaka¿enia uk³adu moczowego mo¿e byæ
bardzo pomocna w rozpoznawaniu pacjentów z PChN. Innymi s³owy, obecnoæ nykturii mo¿e mieæ wa¿ne implikacje kliniczne.
Nawet jeli albuminuria wystêpowa³a u
dwóch trzecich pacjentów z PChN, wci¹¿
jedna czwarta pacjentów z PChN zosta³a w
tym badaniu zidentyfikowana dziêki obecnoci nykturii bez towarzysz¹cej jej albuminurii. Dalsze badania potwierdzaj¹ce obni¿enie eGFR pozwoli³y na ostateczne zaliczenie tych osób do grupy pacjentów z
PChN.
Podsumowuj¹c, uzupe³nienie metod
badañ przesiewowych, takich jak albuminuria i eGFR, o prosty do wykrycia objaw, jakim jest nykturia, mog³oby staæ siê pomocne we wczesnym rozpoznawaniu PChN w
jej pocz¹tkowych stadiach. Nie ma natomiast
w¹tpliwoci, i¿ wczesna identyfikacja osób
z PChN oraz ustalenie stopnia zaawansowania tego zespo³u chorobowego wraz z
podjêciem odpowiednich dzia³añ profilaktycznych winno byæ podstawowym celem
rodowiska nefrologicznego w tym zakresie.
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