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Енурез (від грецького «ἐνούρησις» – мочитися) – це захворювання, яке
характеризується мимовільним сечовипусканням або нетриманням сечі. Якщо
мимовільне сечовипускання відбувається під час нічного сну, то говорять про
особливий тип розладу. Це явище називається нічним енурезом. Досить часто
нічний енурез діагностується у дітей, хоча ця проблема може спостерігатися
і в підлітковому, і в дорослому віці. У хлопчиків нічний енурез розвивається
в півтора-два рази частіше, ніж у дівчаток.
Актуальність
Поширеність енурезу, за даними
DSM-5, становить 5-10% серед 5-річних
дітей, 3-5% серед 10-річних, а у віці 15 років і старше – близько 1% [1]. У 2-3% хворих, які в дитинстві спостерігалися лікарем з приводу енурезу, протягом усього
життя відзначається періодичне мимовільне нічне сечовипускання.
Перш, ніж приступати до лікування, лікар повинен з’ясувати причини
енурезу.
До найбільш поширених причин
енурезу відносяться:
• психологічна травма, стрес;
• дуже міцний сон;
• збільшене вживання рідини,
особливо у вечірні години доби;
• нічна поліурія (цей стан характеризується виробленням великої кількості сечі саме в нічний
час. Цей процес регулюється
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гормоном вазопресином, кількість якого може тимчасово
знижуватися);
• спадковість (якщо у обох батьків був енурез, то в 75% випадків у їх дитини буде спостерігатися нічний енурез);
• інфекції сечових шляхів;
• пошкодження спинного мозку
та хребта;
• відставання в розвитку.
Окремо слід виділити провокуючі
фактори нетримання сечі: гіперактивність, дефіцит уваги і / або гіперопіка,
порушення роботи залоз внутрішньої
секреції і гормонального фону (худої
статури і низького зросту хлопчики
відчувають нестачу гормону росту, одночасно з цим спостерігається зниження вироблення гормону вазопресину).
Отже, проблема нетримання сечі
надзвичайно актуальна та комплексна,
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але вплив енурезу часто недооцінюється. Освітні програми та тренінги для сімейних лікарів рідко
містять конкретні вказівки щодо
діагностики та підходів до терапії
енурезу. Зазвичай типовий погляд
на проблему передбачає очікування на її спонтанне вирішення.
Закордонні спеціалізовані фахові
видання містять повні та сучасні
рекомендації щодо курації енурезу, проте в літературі для фахівців
первинної ланки інформація подається не в повному обсязі, часто
виникають складнощі через використання застарілих термінів.
Нижче будуть наведені практичні рекомендації та інструменти
для діагности та лікування на етапі
первинної медико-санітарної допомоги дітям у віці старше 5 років,
які базуються на рекомендаціях
Міжнародного товариства з проблеми нетримання сечі у дітей
(International Children’s Continence
Society – ICCS) у відповідності
до нової стандартизації та субтипування пацієнтів ICCS [2-4].
Над розробкою рекомендацій
працювало широке коло фахівців з керівного комітету Все
світнього дня з нетримання сечі
в 2017 році (World Bedwetting Day
2017), який представляє Американську академію педіатрії (ААП),
Північноамериканського
педіатричного урологічного товариства
(North American Paediatric Urology
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Societies), Європейського товариства дитячої нефрології (European
Society for Paediatric Nephrology –
ESPN), Європейського товариства дитячої урології (European
Society for Paediatric Urology –
ESPU), Азіатсько-Тихоокеанської
Асоціації дитячої урології (Asia
Pacific Association of Paediatric
Urology – APAPU), Об’єднаної
ібероамериканської асоціації урологів (Sociedad Iberoamericana de
Urologia Paediatrica – SIUP), Міжнародної асоціації педіатричної
нефрології (International Pediatric
Nephrology Association – IPNA)
та ICCS.
Слід зазначити, що це керівництво в деякій мірі відрізняється від попередніх рекомендацій,
які базуються на більш ранніх дослідженнях, в яких не було ніякої
диференціації між поняттями моносимптоматичного (МСЕ) та немоносимптоматичного
(НМСЕ)
енурезу.

Класифікація енурезу
Розрізняють моносимптоматичний (МСЕ) та немоносимптоматичний (НМСЕ) енурез відповідно
до відсутністі або наявністі денних
симптомів нижніх сечових шляхів
(СНСШ). Немоносимптоматичний
енурез є більш складним та включає
в себе основну дисфункцію сечового міхура (органічну або функціо-

нальну), що спричиняє денні симптоми, такі як збільшення частоти
сечовипускання (> 8 на добу), терміновість (раптова та невідкладна
потреба в сечовипусканні) та денне
нетримання.
Доказів, що підтверджують діагностичні та терапевтичні підходи
при наявності СНСШ, є недостатньо.
В той же час, більшість експертів сходяться на думці, що будьяка основна дисфункція сечового
міхура повинна бути ідентифікована та пролікована, перш ніж починати специфічну терапію нічного нетримання сечі.
Моносимптомний
енурез,
який, як правило, вважається
більш зрозумілим, також є складним і багатофакторним захворюванням. У більшості пацієнтів це
пов’язано з:
• малим максимально можливим об’ємом сечовипускання (<65% очікуваного
потенціалу сечового міхура
(ОПСМ) для віку, розраховане як [(вік + 1) × 30 мл) [5];
та / або
• великим об’ємом сечі, виробленим вночі (нічна поліурія, кількість виділеної
сечі вночі перевищує 130%
ОПСМ);
та
• нездатністю
прокинутися
у відповідь на стан повного
наповнення сечового міхура.
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Діагностика
Етап 1: мінімальні рекомендації
(найбільш суттєві)
Перший медичний огляд дітей
з енурезом зазвичай проводиться лікарем загальної практики, коли дитина досягла віку ≥5 років. Варто зазначити, що лікування енурезу у віці
до 5 років не рекомендується, оскільки
нетримання сечі у дітей даної вікової
групи пов’язано з незрілістю соматовегетативних регуляторних механізмів
та поступовим формуванням умовного рефлексу на сечовипускання.
На цьому етапі важливо ідентифікувати пацієнтів з дисфункцією
сечового міхура (наприклад, гіперактивний сечовий міхур (ГАСМ), денне
нетримання). Для цього рекомендується використання запитань, наведені нижче в таблиці [6].
Відсутність дисфункції сечового
міхура означає, що у пацієнта, ймовірно, є моносимптоматичний енурез,
і лікарі повинні переходити до другого
(додаткового) етапу оцінки, або лікування. Позитивна відповідь на будьякі питання, наведені в таблиці, свідчить про дисфункцію сечового міхура
та немоносимптоматичний енурез,
що потребує звернення до спеціалізованого центру лікування. Зауважимо,
що гіперактивний сечовий міхур може
бути викликаний закрепами. В цьому
випадку пацієнту слід надати рекомендації щодо харчування та споживання
рідини. Якщо це призводить до вирішення проблеми закрепа та ГАСМ, але
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не енурезу, то можна розпочати другий
етап діагностики (або лікування).
Етап 2: розширена оцінка
(рекомендується)
Другий етап не є обов’язковим,
проте доцільність його проведення
обумовлена тим, що результати збільТаблиця 1. Діагностичні питання для виявлення симптомів нижніх сечових
шляхів, які вказують на можливу дисфункцію сечового міхура (включаючи
гіперактивний сечовий міхур та дисфункціональне сечовиділення)1
Підтікання сечі протягом дня:
• краплі сечі на білизні (трусах)
- перед сечовиділенням
- після сечовиділення
• дуже мокрі труси
• частота підтікання сечі (епізодів / день)
• переривчасте або безперервне підтікання сечі щодня
• Тривалість денного нетримання складає більше 3,5 років

Так

Ні

Частота сечовиділення (≥8 сечовипускань/день)

Так

Ні

Рідке сечовиділення (≤3 сечовипускань/день)

Так

Ні

Раптова та термінова потреба помочитися

Так

Ні

Використання спеціальних прийомів (наприклад, схрещенТак
ня ніг, натискання п’ятою на промежину)

Ні

Необхідність тужитися, щоб помочитися (напруження
Так
м’язів живота, щоб помочитися)

Ні

Перерваний потік сечі, або кілька сечовипускань один за одним Так

Ні

Наявність інфекції сечових шляхів в анамнезі2

Так

Ні

Захворювання та / або вади розвитку2:
• нирок та / або сечовивідних шляхів
• спинного мозку

Так

Ні

Закреп2

Так

Ні

Примітки: на підставі клінічного діагностичного інструментарію Міжнародного товариства з проблеми нетримання сечі у дітей (ICCS); 2 хоча наявність інфекцій сечовивідних шляхів в анамнезі, закреп і захворювання /
вади розвитку нирок та / або сечовивідних шляхів не є СНСШ, вони спостерігаються з більш високою частотою при СНСШ.
1
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Таблиця 2. Приклад заповнення щоденника з контролю діурезу
Ім’я
Вік 5 років
Дата
Денний час
Час
7:10

Обсяг напою
мл
100 мл

Тип напою

Обсяг сечі, мл

Терміновість
в сечовиділенні
(так / ні)

Випорожнення
Підтікання
кишечника (легсечі
ке / нормальне /
(так / ні)
утруднене)

молоко

7:40

100 мл

ні

ні

8:10

нормальне

….
….
Дата (день 1)
Нічний час
Час засинання

21:00

6:00

Постіль
(волога / суха)

Чи мочився
вночі, мл

Вага підгузника
ввечері (г = мл)

Вага підгузника на ранок (г = мл)

Перше ранкове сечовиділення
(мл)

волога

ні

80

241

180

Час пробудження

Дата (день 2)
Нічний час
Час засинання

20:30

Постіль
(волога / суха)

Чи мочився
вночі, мл

Вага підгузника
ввечері (г = мл)

Вага підгузника на ранок (г = мл)

Перше ранкове сечовиділення
(мл)

5:30

суха

так

80

80

180

Час пробудження

Дата (день 3)
Нічний час

22

Час засинання

21:30

6:10

Постіль
(волога / суха)

Чи мочився
вночі, мл

Вага підгузника
ввечері (г = мл)

Вага підгузника на ранок (г = мл)

Перше ранкове сечовиділення
(мл)

….

….

….

….

….

Час пробудження
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шують ймовірність визначення істинної патофізіології енурезу і тим самим
дають можливість призначити ефективне першочергове лікування. В рамках цієї розширеної процедури оцінки
передбачається заповнення пацієнтом
двох щоденників (табл. 2).
Перший – це дводенний денний
щоденник реєстрації сечовипускання,
який дозволяє оцінити об’єм сечового міхура дитини шляхом вимірювання максимально можливого об’єму
(ММО) сечовипускання в денний час
(виключаючи ранкове сечовипускання). Щоденник також дозволяє визначити особливості (звички) вживання
рідини та сечовипускання.
У другому щоденнику фіксується
кількість сечі, виробленої протягом
7 ночей поспіль, щоб з’ясувати, чи
присутня нічна поліурія. Об’єм сечі
може бути розрахований як сума ваги
підгузника (1 г = 1 мл), ранкового об’єму сечі та об’єму нічної сечі.

Лікування
Існуючі способи лікування дитячого енурезу можна виділити в три основні групи:
• медикаментозні;
• немедикаментозні;
• режимні.
Лікування моносимптомного нічного енурезу: перша лінія
Лікування енурезу в межах компетенції первинної медико-санітарної
допомоги рекомендовано лише в разі
24

підозри на МСЕ (тобто за відсутності
денної дисфункції сечового міхура). Вибір лікування для МСЕ є індивідуальним та ґрунтується на підставі даних,
отриманих після заповнення щоденника на другому діагностичному етапі.
У випадку, коли щоденник не заповнювався, терапія призначається виходячи
із загальної доцільності для сім’ї.
Залежно від етіології існують різні варіанти лікування. Нічну поліурію можна лікувати з використанням
аналога вазопресину – десмопресину,
що зменшує кількість сечі протягом
ночі. У більшості країн рекомендована початкова доза для дітей становить
120 мкг / добу (розчин) або 200 мг / день
(у таблетованій формі). В Україні використовують препарати десмопресину
переважно у формі крапель (для дітей)
та формі спрею (для дорослих). Оптимізацію лікування десмопресином можна
проводити, дотримуючись відповідних
сучасних рекомендацій [7].
Якщо у дитини з нічною поліурією відсутній ефект на десмопресин,
незважаючи на дотримання режиму
терапії, рекомендується звернутися до
лікаря. Варто зауважити, що на етапі
первинної медико-санітарної допомоги підвищення дози десмопресину
не рекомендується.
Проблеми з малим максимально
можливим об’ємом сечовипускання та
порушенням збудження у дітей з МСЕ
вирішують за допомогою «енурезного»
будильника. Незважаючи на те, що це
може бути достатньо ефективним, буwww.health-medix.com
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дильник варто застосовувати лише
в тих сім’ях, батьки яких достатньо
мотивовані, у зв’язку з імовірним
тягарем, спричинений постійним
спрацьовуванням пристрою. Дотримання режиму слід контролювати. В лікуванні енурезу, викликаного нічною поліурією та малим
ММО сечовипускання, може бути
корисна комбінована терапія з використанням будильника та десмопресину.
Не дивлячись на те, що наступні доказові данні отримані в підходах до терапії немоносимптоматичного енурезу, при МСЕ також
часто використовуються базові
рекомендації з урології, що сто-
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суються графіка прийому напоїв
і пози при відвідуванні туалету.
Пацієнти повинні пити достатньо рідини протягом дня (близко
1000 мл / добу для дитини вагою
10 кг, 1500 мл / добу для дитини
вагою 20 кг) та досягати виділення
сечі на рівні близько 30-40 мл / кг
з обмеженням вживання рідини
перед сном. Дана рекомендація
може бути дана до початку використання будильнику / десмопресину
в терапії енурезу.
Хоча лікування як за допомогою
будильника, так і десмопресину є
успішним у більшості пацієнтів, деякі з них є стійкими до терапії. Про
це слід пам’ятати та обговорити під

час першої консультації, щоб звести
до мінімуму ризики розчарування
та відмови від лікування. Енурез є
складним захворюванням, через що
може знадобитися більш складний
підхід, наприклад, у зв’язку з наявністю супутніх захворювань, включаючи розлади сну та психологічні
проблеми. В такому випадку потрібно звертатися до вузькопрофільних спеціалістів.
Незалежно від вибору тактики
лікування, сімейні лікарі повинні
усвідомлювати, що енурез може
стати тяжким тягарем для сімей,
тому вміння надати основні рекомендації щодо вирішення цієї
проблеми є вкрай необхідним.
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